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              ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Maio de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos vinte 
e oito dias do mês de Maio do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Terceira 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:  PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 005/12 (Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de 
Inquérito e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal – 
desp.: À Ordem do Dia da próxima sessão para única discussão e votação;   
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs 075 – Enviar cópia dos 
documentos relativos à Prestação de Contas, acerca de Adiantamentos de Numerários aos 
Funcionários Comissionados, seja Secretário ou Diretor Municipal, no período de janeiro a 
maio deste ano, com as respectivas cópias das Notas Fiscais ou recibos;  076 – Enviar os 
documentos e prestar as informações que segue, dentro do prazo legal: 1) Uma relação 
contendo os convênios parcelados nesta gestão, constando, respectivamente, o objeto, 
valor total do convênio, valor parcelado, número de parcelas e motivo, 2) Cópia do Processo 
de Devolução, constando se o recurso está sendo devolvido pelos cofres públicos ou pelo 
próprio Ordenador da despesa – Chefe do Poder Executivo Municipal, 3) Cópia do Parecer 
da Procuradoria Jurídica Municipal, acerca do parcelamento e devolução dos recursos;  077 
– Encaminhar um relatório com os valores das parceladas relativas à devolução de recurso, 
resultante de desvio na aplicação do objeto inicial e datas dos depósitos, com as respectivas 
cópias das Notas de Empenho, e cópia do Parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura 
Municipal sobre a situação do Processo Licitatório, após a Secretaria Municipal de 
Educação ter recolhido parte do objeto, no caso, Apostilas de Inglês, todos do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; e 078/12 – Prestar informações acerca da construção da Creche no 
Distrito do Remédio: 1) Como será a contratação dos funcionários; 2) Quantas vagas ficarão 
disponíveis para as inscrições iniciais, 3) Qual será o horário de funcionamento, 4) As 
inscrições serão restritas aos filhos de moradores do Distrito do Remédio, Bairro Bragança e 
demais bairros rurais daqueles arredores, ou será abrangente para a área central da cidade, 
justificar, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – desps.: 
Aprovados, Encaminhe-se, INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  115 – 
Envidar esforços objetivando a construção de uma cobertura no ponto de ônibus da Avenida 
Bragança, ao lado da entrada do Instituto Dona Placidina, em frente a padaria; e 116/12 – 
Determinar ao setor competente, patrolar e cascalhar o trecho entre os sítios do falecido Sr. 
Porchat e do “Vovô Chico”, localizado na estrada sem saída, que se inicia na Estrada dos 
Fonsecas, Bairro Serrote, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente;  OFÍCIO Nº 104/12 da Caixa Econômica Federal, 
comunicando a existência de um crédito, sob bloqueio,  no valor de R$ 195.000,00, para 
aquisição de patrulha mecanizada, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento, que tem por objeto PRODESA - Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do 
Setor Agropecuário;  COMUNICADO sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério 
da Educação – nos valores de R$ 4.057,61 e R$ 13.587,27 ambos referentes à 3ª Parcela 
do PNATE, e de R$ 57.925,15 referente "à 4ª quota do FNDE;  do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – nos seguinte valores e programas: de R$ 
500,00 para o IGD-SUAS, R$ 4.500,00 para o PBF, R$ 1.294,20 para o PBVII, todos 
competência - Março/2012, e duas de R$ 1.500,00 para o PVMC, sendo uma competência 
Fevereiro e outra Março/2012;  E-mail do Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim, 
comunicando que já se encontra na Secretaria de Saúde, para providências, a Emenda 
solicitada pelo Ver. Paulo Arouca Sobreira, no valor de cem mil reais, bem como solicitando 
acompanhar junto à Santa Casa local, o andamento e desdobramento da parte documental 
– 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 
justificando seu Requerimento Nº 75, esclarecendo que solicita os documentos relativos à 
adiantamento de numerário de todos os cargos comissionados, a fim de expor a verdade 
das informações que lhe vêm chegando, evitando dar atenção à denúncias infundadas, e 
que aguardará esses documentos para então mostrar a verdade à toda população e dar o 
retorno a quem fez a denúncia. Também justificou seu Requerimento Nº 77, esclarecendo 
que solicita o parecer da Procuradoria Jurídica acerca da devolução, porque houve um 
processo licitatório e enfatizou que quer analisar melhor o caso para então, expor em 
plenário a medida que adotará. Também justificou seu Requerimento Nº 76, lembrando que 
o recurso foi liberado para construção de uma Unidade Básica de Saúde, no Bairro Fartura, 
porém, foi utilizado para reforma da Unidade Básica Central. Descobriu que a Administração 
parcelou a devolução do recurso ao Estado, contudo, quer saber, diante do uso indevido e 
sem autorização desse recurso, por que é o Município que está devolvendo e não o 
Ordenador da despesa, motivo pelo qual solicita os documentos para melhor apurar os 
fatos. Concluiu dizendo que os fatos que vinha levantando procedem, tanto na questão da 
Educação quanto nessa obra, que era para beneficiar a população de um bairro e foi 
direcionado ao prédio da área central, por isso, quer saber quem de fato deveria fazer tal 
devolução. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao 
SR. SÉRGIO DOS SANTOS para fazer uso da TRIBUNA LIVRE , esclarecendo que, 
conforme disposições regimentais, o orador procedeu sua inscrição antecipadamente e 
contaria com dez minutos improrrogáveis para leitura do seu discurso, já protocolado nesta 
Casa, de maneira educada e sob pena de ser-lhe cassada a palavra no caso de alguma 
violação legal. O SR. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou saudando todos os presentes e, em 
seguida, leu seu discurso que segue anexo a presente ata, nos termos legais e regimentais. 
Em seguida, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 
anunciada,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nºs 
15 e 16/12,  ambos concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade, respectivamente, 
dos Projetos de Lei Nºs 016/12 (Altera a redação nos Artigos 23, Parágrafo 2º, Inciso I, “a”, e 
27 “caput”, Inciso I, bem como inclui Parágrafo Único no Artigo 27, da Lei Nº 1592/2009, e 
dá outras providências), e 017/12 (Institui Taxa de Controle e Fiscalização – MEI e dá outras 
providências), ambos de autoria do Poder Executivo.  Terminada a leitura,  o Sr. Presidente, 
com base nas disposições regimentais, diante da conclusão da Comissão de Justiça e 
Redação pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei Nº 016/12, submeteu à 
votação o PARECER CJR Nº 15/12, o qual foi aprovado por unanimidade.  Aprovado o 
referido parecer, o Sr. Presidente comunicou o arquivamento do PROJETO DE LEI Nº 
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16/12. Prosseguindo com a pauta, pelo mesmo motivo do anterior, o Sr. Presidente 
submeteu à votação o PARECER CJR Nº 16/12, o qual também foi aprovado por 
unanimidade.  Aprovado o referido parecer, o Sr. Presidente comunicou que o PROJETO 
DE LEI Nº 17/12 também será ARQUIVADO.  Ato contínuo, conforme pauta anunciada na 
sessão anterior, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 02/2012 (Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de 
Inquérito e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora, para apurar ato infracional 
cometido pelo Ver. Claudinei José de Oliveira, por utilizar veículo oficial, com motorista, para 
viagem a Santos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que, 
quando usam a tribuna, falam em verdade e transparência, e que, quando foi aberta uma 
comissão para levantar fatos sobre ele (o orador), se colocou à disposição para todos os 
esclarecimentos possíveis, contudo, alertou para o fato de que os outros Vereadores 
(denunciados) também ocuparam o cargo de Presidente deste Legislativo. Disse que as 
denúncias que apresentou nesta Casa de Leis, contou com a assinatura de alguns ex-
presidentes, que assinaram pela transparência, entretanto, na semana passada, soube que 
o Prefeito de Biritiba Mirim, envolvido no caso de utilização dos veículos desta Casa de Leis, 
procurou alguns Vereadores solicitando-lhes não aprovarem a abertura de comissão de 
investigação. Diante disso, disse que, ao falar em transparência, deve-se ser transparente e, 
como ele próprio estava à disposição,  espera que os Nobres Pares que também assinaram 
as denúncias, sem os quais o pedido não vingaria, reafirmem sua posição, citando 
nominalmente cada um e seu partido: Ver. Agnaldo Bueno – PT, Ver. Pedro da Fonseca – 
PSD, Ver. Angelino Rodrigues – PSD, Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – PSD, Verª. 
Deise Aparecida Corrêa Duque – PSD.  Acrescentou que, se houver algum tipo de 
explicação, que se faça na comissão, assim como ele próprio deverá fazer. Reiterou que há 
assédio de políticos da região, especialmente, da cidade vizinha, demonstrando que 
transparência vale só para um. Questionou se há receio por parte dos Vereadores acerca da 
abertura de tais comissões, lembrando que já falou antes que o peso serve para uns e para 
outros não. Conclamou a todos que assinaram a denúncia que pensem bem antes da 
votação e não se deixem influenciar pelo Prefeito de Biritiba Mirim, fazendo valer a questão 
da transparência, porque todos que estão assistindo verão a posição de cada um. Por fim, 
disse que fazia este desabafo em cima das situações criadas pelos próprios partidos desta 
Casa de Leis, lembrando que fez a denúncia e ela foi acatada por alguns Vereadores que 
assinaram pela transparência da denúncia, esperando que, num ato de justiça, eles também 
o façam conforme ele próprio fez.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, 
graças à Deus, é bem relacionado politicamente, não apenas na cidade vizinha, como nas 
demais, bem como à nível de Governo Estadual e Federal, seja com Secretários ou 
Deputados. Falou que, quando viajou, o acompanhou, além do Prefeito da cidade vizinha, o 
ex-Prefeito de Salesópolis (Benedito Rafael da Silva), o que mostra ainda mais o problema 
político deste município. Também lembrou que outros já o acompanharam no carro deste 
Legislativo, como os Deputados Estevam Galvão de Oliveira e André do Prado, portanto, há 
transparência, e não precisava correr tanto para buscar coisas contra ele, principalmente,  
levantando um assunto que nunca foi questionado pelo Presidente da época porque, 
certamente sabia do ocorrido. Disse que, embora tenha feito o pedido para uso do carro 
para um lugar (São Paulo), na documentação do motorista e do carro, constam o outro lugar 
para onde realmente foram e a real quilometragem, provando que não tinha razão para 
mentir. Enfatizou que bastaria ter-lhe perguntado o porquê da alteração e ele teria 
explicado, e daí sim, poderia ter investigado sua vida e tudo o mais, mas, faz isso agora, 
neste momento, porque é político e oportuno. Ressaltou que não falsificou nota fiscal, não 
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colocou nomes de quem não estavam na viagem e não gastou o que é ilegal ou imoral, 
acrescentando que, embora esta Casa não tenha um valor definido, aquela condição era de 
ilegalidade (despesa do Ver. Sebastião que está sendo investigado). Lembrou que foi 
escolhido por esta Casa de Leis,  para presidir ou integrar como um dos membros da 
comissão que apurará (o caso que envolve o ora denunciante – Ver. Sebastião),  
acrescentou que cada cabeça é uma sentença, entretanto, registrou que foi ameaçado 
quando da votação na sessão passada, dizendo que ele tem ligação com certas pessoas, o 
que afirmou que, por educação, tem ligação com as pessoas,  cumprimentando-as, e que 
estará disponível caso precisem dele. Falou que, no momento oportuno, apresentará sua 
defesa, mas ressaltou que há carro, deste Legislativo, à disposição da atual Administração 
Municipal e que ele não sabe nem para onde vai, com quem e o que faz, mas, pela situação 
da cidade que está perdida e abandonada, certamente, que não está fazendo trabalho. 
Lembrou que tem quatro mandatos nesta Casa de Leis, todo mundo o conhece, bem como 
a sua família e, se tiver que pagar por algo, embora considere uma brincadeira só para 
querer criar (comissão), pagará, mas, lembrou que,  nos seus quatro mandatos, não fuçou a 
vida de ninguém, mas, a sua função está fazendo muito, que é fiscalizar o Poder Executivo, 
e isto vem incomodando muita gente. Falou que está checando onde achava que tinha 
problema e agora, está chegando no concreto, contudo, disse que também está à 
disposição. Declarou-se chateado porque foi presidente por dois mandatos e o primeiro 
presidente a devolver dinheiro para a Prefeitura Municipal, portanto, deveriam levar isso em 
consideração e, ao invés de ameaçá-lo para votar sim ou não, deveriam chegar nele e 
perguntar por que tinha pedido o carro para a Assembléia Legislativa de São Paulo, mas, 
viajado para Santos. Disse que nunca lhe questionaram, certamente, por conhecer sua 
idoneidade, sabiam que tinha um porquê. Acrescentou o orador que, tudo está acontecendo 
agora porque o momento é oportuno, haja vista que, naquela época da viagem, poderiam 
ter aberto uma sindicância,  era quatorze de setembro de 2011, e o então Presidente desta 
Casa de Leis, é quem está lhe acusando. Concluiu dizendo que nem  foi aberta a 
sindicância, mas, há três jornais e um blog publicando esse assunto e ninguém lhe ouviu 
antes para então abrir uma comissão. Retomando a discussão, com o consentimento da 
presidência, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou lendo a 
seguinte manchete de um jornal: “Justiça condena Vereador por uso indevido de veículo” e 
acrescentou que, quando o Vereador anterior falou que não foi indagado sobre a sua 
situação, deveria lembrar que, lá atrás, também teve a opção de votar contra a abertura da 
comissão em que ele (o orador) é investigado, e ele e outros assinaram junto com o 
Vereador Sérgio o pedido da então comissão, para fuçarem a sua situação. Quanto à 
transparência que se fala, reiterou que não precisou ir atrás de ninguém, ao contrário do que 
fez o Prefeito de Biritiba Mirim, que estava no veículo e na viagem a ser investigada, pois, 
há documentos que comprovam. Quanto ao que foram fazer em Santos, disse que é este o 
motivo da abertura desta comissão, para saber o que o ex-Prefeito de Salesópolis e 
Secretário de Biritiba Mirim, naquela época, foram fazer em Santos, pois, ninguém sabe.  Ao 
pedir transparência, também pediu aos Nobres Pares que pensem por que o Prefeito de 
Biritiba Mirim saiu de sua cidade e veio até esta, interpelar para que Vereadores deste 
Legislativo não votassem a favor da abertura desta comissão, entendendo isso como sinal 
da influência do Vereador (alvo da criação da comissão que ora se discutia). Considerando 
o precedente aberto ao orador anterior, o Sr. Presidente, registrou que, pelo princípio da 
igualdade, também autorizaria a retomada da discussão pelo Ver. Claudinei, alertando, 
porém,  que, depois da sua manifestação, encerraria a discussão. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA  iniciou registrando que o nome de quem está no pedido pouco 
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interessa, pois, o carro estava à sua disposição. Acrescentou que solicitou o carro, 
anteriormente à data da viagem, contudo, disse que, se levantar cada uma das fichas dos 
veículos desta Casa, duvida constar quem esteve viajando nos carros, desde o cidadão 
comum até outros supostos. Enfatizou que não negou e não nega que o Prefeito de Biritiba 
Mirim estava com ele, assim como já disse que outros estiveram, seja deputado ou cidadão 
comum e nem por isso, marcou este fato em outras viagens. Registrou que não bateu o 
carro e que se quiserem, podem requisitar a ficha do Porto de Santos, constatando a hora 
que ele entrou e saiu daquele local. Enfatizou ainda que, se realmente quisessem manter a 
clareza, teriam feito quando a viagem aconteceu e ver se causou algum dano, adiantando 
que não tirou nenhuma nota fiscal em nome da Câmara Municipal, esta também não pagou 
pedágio nem balsa, ele apenas fez uso do veículo. Falou que não nega a viagem porque 
sabe o que fez,  foi conversar com o ex-Deputado Fausto Figueira,  atual Diretor do Porto de 
Santos,  portanto, não tem nada a esconder. Disse que há momentos em que é preciso 
queimar as pessoas para crescer,  porque o trabalho realizado durante o ano foi medíocre, 
tanto que não fiscalizou o que tinha que fiscalizar e, embora sendo presidente, deixou 
passar. Questionou, se considerava tanto crime,  porque o Vereador não fez nada na época 
e só agora vem levantar nota fiscal (despesa) de Vereador, referente a exercício de onze 
anos atrás, questionando ainda, o que aquele Vereador fez durante os oito anos que ficou 
nesta Casa de Leis. Considerou tudo isso uma “picuinha”, contudo, registrou que, se assim 
seus Pares quiserem, responderá pelo fato, com documentos, com seu trabalho e com tudo 
que sempre fez, pois, não é melhor que ninguém, é igual a todos. Lembrou que também já 
foi Presidente deste Legislativo e ninguém marcava que iria para São Paulo com este ou 
aquele, apenas solicitava o carro, marcando o destino. Falou ainda, que o motorista da 
Câmara é único para todos os Vereadores, portanto, se cometeu algum fato errado, 
presenciado por ele,  enquanto funcionário deveria falar, mas, sabe o que fez e com quem, 
enfatizando estar certo de que não cometeu nenhum ato infracional. Sugeriu que vasculhem 
sua vida, busquem Boletim de Ocorrência na Polícia, se já teve má conduta e, se 
conseguirem encontrar algum erro, devem lembrar que ele não é e nem quer ser perfeito, 
pois, perfeição não existe.  Deixou claro que sabe onde foi e sabe o que fez, e que também 
recebeu ameaça para não votar aquele outro projeto (criação de CEI), quando lhe disseram 
“se na segunda-feira que vem passar, vou levantar, vou escarafunchar tudo, do contrário, 
vou ficar pianinho”. Lembrou que o povo está aí, paga o subsídio dos Vereadores, portanto, 
podia levantar, mas, antes, podiam conversar. Quanto a sua posição, justificou que votou 
numa Nota Fiscal e numa mentira de que os Vereadores “Ratinho” (Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá) e Angelino Rodrigues estavam juntos quando da despesa. Ressaltou que o 
Ver. Angelino foi, por muito tempo, seu companheiro de partido, e o Ver. “Ratinho” já o 
conhece, e eles não estavam presentes quando daquela despesa (que gerou a CEI a que 
se refere o Projeto de Resolução Nº 01/12), seus nomes foram usados indevidamente, mas 
ele sim estava com o atual Prefeito de Biritiba Mirim e com o ex-Prefeito desta cidade que, 
se Deus quiser, concluiu, voltará ao cargo de Prefeito. Ninguém mais se manifestando, o Sr. 
Presidente submeteu O Projeto de Resolução Nº 02/12 à votação,  a qual foi rejeitada por 
seis votos contrários a dois votos favoráveis dos Vers.  Deise Aparecida Corrêa Duque e 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, considerando-se que o Sr. Presidente não votou. 
Em seguida, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 03/2012 (Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de 
Inquérito e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora, para apurar ato infracional 
cometido pelo Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, por realizar transporte de escolar no 
município, com seu veículo, trabalhando para a empresa que detém contrato com a 
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Municipalidade, conforme Inciso I, Artigo 38 do Regimento Interno, o qual, sem preceder 
manifestação, também foi rejeitado por seis votos contrários a dois votos favoráveis dos 
Vers. Deise Aparecida Corrêa Duque e Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, 
considerando-se novamente que o Sr. Presidente não votou.  Concluindo a pauta, o Sr. 
Presidente submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
04/2012 (Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito e dá 
outras providências), de autoria da Mesa Diretora, para apurar ato infracional cometido pelo 
Presidente de 2004 – Ver. Sérgio dos Santos, por praticar inúmeras irregularidades no 
concernente a pagamento e justificação de reembolso de despesas com alimentação,  o 
qual foi aprovado, sem preceder manifestação, por seis votos favoráveis a dois votos 
contrários dos Vers.  Claudinei José de Oliveira e Vanderlon Oliveira Gomes, considerando-
se também que o Sr. Presidente não votou. Não havendo mais pauta a ser tratada na 
presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente anunciou a pauta prevista para a Ordem do Dia da 
próxima sessão: única discussão e votação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/12 
(Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, para promover a 
responsabilidade do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, então Presidente deste Legislativo, no 
exercício de 2008, por não abrir qualquer procedimento administrativo, a fim de apurar o 
motivo pelo qual o veículo oficial envolveu-se em acidente na Estrada de Santa Branca, 
quando trafegava apenas com o motorista. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL  e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 
O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES cumprimentou todos os presentes, registrando a 
presença de algumas Diretoras e profissionais do magistério de rede municipal.  
Prosseguindo, disse que ficou em situação difícil diante das diretoras, porque ao votar o 
Parecer CJR Nº 15/12 {concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
Nº 016/12 (Altera a redação nos Artigos 23, Parágrafo 2º, Inciso I, “a”, e 27 “caput”, Inciso I, 
bem como inclui Parágrafo Único no Artigo 27, da Lei Nº 1592/2009, e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo}, não foi aberta discussão acerca do projeto 
que tanto lhes interessa. Esclareceu que votou favoravelmente àquele parecer, seguindo 
orientação da Assessoria Jurídica deste Legislativo,  sob a alegação de que o projeto de lei 
em questão,  deveria ter sido enviado a esta Casa de Leis,  de forma que sua deliberação 
ocorresse antes do dia dez de abril, pois, após tal data, a legislação eleitoral não permite a 
aprovação de matéria que beneficie funcionário público. Entendeu que foi uma manobra 
política, para colocar os Vereadores contra os profissionais do magistério, enviando um 
projeto, “nesta altura do campeonato” (período pré-eleitoral),  impedindo-os de aprová-lo e 
assim beneficiar essa classe de funcionários. Acrescentou que o próprio Poder Executivo 
destaca que, desde 2010, os funcionários em questão já faziam jus ao benefício, mas, 
somente agora apresentou o projeto, neste período que inviabiliza à Câmara dar aval para o 
benefício, esperando que todos tenham entendido o ocorrido e seu posicionamento na hora 
da votação. Lembrou que, na semana passada, apresentou uma Indicação, solicitando ao 
Poder Executivo adotar  providências com relação ao desmoronamento do Córrego do 
Fartura, situação que deixou os moradores apavorados. Também recordou que aqueles 
moradores sugeriram a visita dos Vereadores ao local,  para constatarem os riscos a que 
estão expostos, pois,  todas as casas da Rua Benedito Vicente de Faria estão trincando, 
devido ao desmoronamento. Mais uma vez,  solicitou aos  Nobres Pares da base, que 
intercedam junto ao Prefeito Adilson, a fim de que a obra necessária seja feita no local, 
beneficiando aqueles moradores. Declarou-se indignado com o ato de vandalismo a que foi 
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submetida à sede local do Sindicado dos Servidores Municipais, neste final de semana, 
solicitando à Administração Municipal que adote medidas de precaução quanto aos prédios 
e órgãos públicos, dotando-os de câmeras de segurança, para facilitar a identificação dos 
infratores, punindo-os conforme a lei determina. Relatou que esteve no Bairro Ribeirão do 
Pote, constando a calamidade em que se encontra a estrada, no trecho que passa o Bairro 
do Barro Amarelo até aquele, cerca de cinco quilômetros intransitáveis. Disse não saber 
como a Administração Municipal não enxerga o povo da zona rural que já mora afastado, e 
ainda tem que enfrentar esta situação caótica, encarecendo-lhes os custos, porque o 
transporte fica mais caro diante da situação da estrada. Comentou que procurou o setor 
municipal competente, solicitando maquinários para atender as estradas, quando o 
funcionário responsável lhe relatou que, devido à falta de combustível no ano passado, o 
serviço acumulou para este ano, portanto, não teria como atendê-lo. O orador lamentou 
dizendo que é necessário tomar alguma providência, considerando impossível que a 
Prefeitura Municipal não consiga contratar outros maquinários para realizar tais obras e 
atender a população rural que está largada, não por culpa dos funcionários, mas, da própria 
gestão que não previu a manutenção das estradas que, conforme consta na Lei Orgânica, 
deveria ocorrer  a cada seis meses. Agradeceu a presença também dos atletas da Equipe 
Papa-léguas e da Equipe de Montain Bike, lembrando que, na semana passada, esta 
Câmara Municipal apresentou moção em homenagem ao trabalho que eles vêm 
desenvolvendo no esporte, com muita dificuldade, mas, também, com muita garra. 
Ressaltou que são jovens que acreditam que o esporte pode trazer um futuro melhor, 
agradeceu a presença de todos e disponibilizou esta Casa de Leis para trabalhar, junto ao 
Poder Executivo, pela melhoria do esporte neste município. Registrou que o salesopolense 
Aislan Bueno, filho do “Dito Bueno” participou de uma competição de Triatlo na Austrália, 
nesta última quinzena, ou seja, o Brasil  foi representado por um salesopolense. 
Finalizando, disse que o atleta Aislan Bueno merece homenagem pelas competições que 
participa e o reconhecimento de todos por ser exemplo  aos demais jovens que buscam o 
esporte como opção de vida.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA também reportou-
se aos Pareceres da Comissão de Justiça e Redação, votados nesta data, que culminaram 
com o arquivamento de dois projetos de lei. Comentou que esteve visitando unidades 
escolares na oportunidade em que o projeto de lei (Nº 09/12) tinha sido protocolado neste 
Legislativo, pela primeira vez, no dia dez de abril, contudo, ele foi, posteriormente, retirado 
pelo autor e reapresentado, no último dia quatorze de maio, incluindo mais o Artigo 3º. 
Acrescentou às explicações do orador que o antecedeu,  que os Vereadores se reuniram 
para tratar do assunto e pensaram em devolver o projeto para que fosse reenviado após as 
eleições, mas, constatou-se ainda outros erros, já constantes da primeira redação e não 
consertados. Citou como exemplo, o caso do piso do Professor que, conforme lei federal, 
deveria ser de um mil e quatrocentos e cinqüenta e um reais, e no projeto que voltou, 
manteve o mesmo erro do anterior, ou seja, o piso salarial do Professor de Ensino 
Fundamental I é de apenas um mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos 
e  o  do Professor de Ensino Fundamental II é um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e 
cinquenta e um centavos. Enfatizou ainda que tal erro deveria ser corrigido pela 
Administração Municipal, desde o dia primeiro de janeiro, independente de votação, e que, 
se não está cumprindo,  a Administração deverá fazê-lo retroativamente, contudo, disse que 
ele tentou, através da Assessoria Jurídica e do Presidente desta Casa,  uma conversa com 
o Chefe do Executivo porque o protocolo estava fora do prazo legal, e que apresentou esta 
matéria apenas para criar uma situação com a classe profissional. Disse que ao ver a 
Professora  Cleonice (Diretora da EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli), quem conhece 
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desde criança, a Professora Leonor Fonseca (Diretora da EMEF Mestra Henriqueta), sua 
vizinha, e a Professora Jane Cardoso (Diretora da EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca), 
pessoa que tem muito contato, sente vergonha do que o Chefe do Poder Executivo faz com 
a classe. Disse que os Vereadores ficaram à mercê, querendo fazer algo, mas, não 
podendo, esclarecendo ainda que o problema não é da Assessoria Jurídica porque os 
Vereadores trabalham sobre um parecer que tem base legal. Lamentou que isso poderia ter 
sido feito no ano passado, ou em janeiro deste ano, à exemplo de outros projetos que já 
tramitaram em regime de urgência, durante o recesso, no prazo de quatro dias, os quais, 
ainda que sob protestos e contestações, foram deliberados para evitar prejuízos a certas 
áreas. Enfatizou que o Executivo Municipal brinca com a classe de professores e declarou-
se triste ao ver isso acontecer com pessoas que ele conhece e considera, pois sabe da luta 
dos professores, vice-diretores e diretores,  e ao receber um projeto que demonstra, 
conforme consta no Parecer Jurídico deste Legislativo, a inércia do Executivo. Concordou 
que realmente é inércia, porque se o município provar que não dispõe de recurso para pagar 
os profissionais do magistério,  basta entrar com pedido junto ao Governo Federal que eles 
aumentam o repasse. Se pode fazer isso, ou seja, pleitear o aumento do recurso, só pode 
ser inércia, a não ser que tenha o recurso e esteja sendo mal gasto, dificultando o acerto e 
consequentemente a solicitação de aumento do recurso junto ao Governo Federal. Concluiu 
destacando que ainda quer votar este projeto que visa o acerto de uma situação que vem se 
arrastando, tanto que conversou com uma advogada envolvida no caso, para que pesquise 
outro embasamento, mas também se propôs a pesquisar e expor a situação em que a 
matéria se encontra nesta Casa de Leis.  Disse esperar que, se o Prefeito Adilson não 
cumprir a lei federal relativa ao piso salarial do magistério, que esta Casa de Leis o faça 
cumprir, mesmo sem lei municipal, acrescentando ainda que o Projeto de Lei Nº 16,  
conforme estão dispostos seus artigos e o quadro (de pessoal), ainda está errado. Disse 
que ao enviar qualquer projeto que gere gastos, o Sr. Prefeito Municipal deve também 
enviar o impacto orçamentário e o que foi enviado junto ao projeto (Projeto de Lei Nº 16)  é 
datado de vinte e três de março, demonstrando que sequer foi atualizado quando do envio 
desta matéria. Após conversar com alguns Vereadores e o Assessor Jurídico, concluiu que 
a alternativa agora será o reenvio da matéria após o dia dez de outubro, para deliberação e, 
se aprovado, poderá ser aplicado. Disse  esperar que a Procuradoria da Prefeitura 
Municipal, junto aos outros dois Advogados, possam mostrar outra situação e resolver o 
problema, mas, por enquanto, não vê uma solução, embora todos saibam da sua luta e 
dedicação, como de outros Pares desta Casa de Leis. Reportando-se ao outro Parecer CJR 
Nº 16/12 aprovado nesta data,  culminando com o arquivamento do Projeto de Lei Nº 017/12 
(Institui Taxa de Controle e Fiscalização – MEI e dá outras providências), de autoria do 
Poder Executivo, disse que o Governo Federal criou o MEI para facilitar a vida do autônomo, 
do microeempreendedor, sem taxa e dispensando o contador, e o Prefeito de Salesópolis 
envia tal projeto criando uma taxa. Acrescentou que já não há postos de empregos na 
cidade, o orçamento está cada dia pior e ainda envia proposta de taxa a ser paga pelo 
cidadão, por isso, sua Comissão (Comissão de Justiça e Redação) exarou parecer contrário, 
o qual foi aprovado por unanimidade,  em resposta ao Chefe do Poder Executivo, porque 
não é desta forma que governa, ou seja, criando taxas. Concluiu sua manifestação 
ressaltando que as taxas criadas devem ser justas e não de forma que o município tire do 
cidadão uma situação (benefício) proposta pelo Governo Federal.  Não havendo mais 
oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 
Pedro da Fonseca e iniciou dizendo que há alguns erros que culminam ao longo do tempo, 
penalizando, de forma dura, sem que esta Casa de Leis possa tomar alguma medida para 
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reverter. Disse que, tão logo o Projeto de Lei Nº 16 foi protocolado nesta Casa, solicitou ao 
Dr. Alberto – Assessor Jurídico, que analisasse a matéria, o mais rápido possível. Conforme 
Parecer daquele Nobre Assessor,  o lastro principal da pesquisa, demonstra que a 
autoaplicabilidade do Piso Nacional do Magistério não depende de aprovação, é 
autoaplicável, ou seja, deve ser automático. Fato que, por entendimento do Poder 
Executivo, usando de bom senso ou de boa orquestração administrativa, já deveria tê-lo 
feito no passado, não deveria ter aguardado o fechamento ou o “apagar das luzes”, neste 
período eleitoral, empurrando goela abaixo, pois agora a lei não permite. Leu o trecho do 
Parecer do Assessor Jurídico, que segue transcrito: “Imperioso destacar que, o piso fixado 
nacionalmente para os professores, por força da Lei Nº 11.738/2008, é autoaplicável e de 
observância obrigatória, razão pela qual não pode ser obstado sob o argumento do Plano de 
carreira e Remuneração do Magistério. ...... A autoaplicabilidade do Piso Nacional do 
Magistério, neste momento, é de suma importância para elucidar o que está ocorrendo com 
o Projeto de Lei Nº 16/2012, em tramitação nesta Casa de Leis, de autoria do Poder 
Executivo, que ... Altera a redação dos artigos 23 § 2º, Inciso I, “a” e 27 “caput”, Inciso I, 
bem como inclui o Parágrafo Único no Artigo 27 da Lei Nº 1.592/2009”  Terminada a leitura, 
acrescentou que estão voltando ao ano de 2009, portanto, chamou a atenção e leu outro 
trecho do mesmo parecer, que segue transcrito: “ A Lei Nº 11.738/2008 instituiu o Piso 
Salarial Nacional para os Professores da Rede Pública da Educação Básica da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios que não podem fixar vencimento inicial das carreiras 
do Magistério,  para a jornada de quarenta horas semanais,  abaixo deste patamar. 
Começou a ser pago, desde primeiro de janeiro de 2009, de forma progressiva e 
proporcional. O valor do piso foi fixado, inicialmente, em R$ 950,00 para os profissionais 
com formação em nível médio na modalidade normal, com jornada de quarenta horas 
semanais. Em 2012, o Piso definido é de R$ 1.451,00. Tanto para quem desempenha 
atividades em sala de aula, quanto para quem dá suporte pedagógico à docência. Isto é, 
direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação. A 
lei não fixa valor para a remuneração de profissionais de nível superior. Até trinta e um de 
dezembro de 2009, a lei admitiu que, para atingir o valor do piso, fossem computadas as 
vantagens pagas a qualquer título. Após essa data, o valor do Piso passou a corresponder 
ao vencimento inicial da carreira, devendo ser resguardadas as vantagens daqueles que 
recebem acima do mínimo, ou seja, a implementação do Piso poderá fazer com que tais 
vantagens sejam incorporadas ao seu vencimento, nunca para reduzir sua remuneração 
total..... Mesmo sendo autoaplicável, a Lei Nº 11.738/2008, em seu artigo 6º, estabeleceu 
até o dia trinta e um de dezembro de 2009 para elaboração ou adequação dos Planos de 
Carreira e Remuneração do Magistério. senão vejamos:” Terminou a leitura e disse que, no 
prosseguimento, o parecer esclarece que os agentes deveriam elaborar ou adequar seus 
Planos de Carreira e remuneração do Magistério até trinta e um de dezembro de 2009, mas, 
já estamos em 2012. Acrescentou que isto é um passado bem distante, para quem depende 
de salário e, para finalizar,  leu nova parte do parecer que segue transcrita: “A 
reestruturação dos empregos de Carreira do quadro do Magistério Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis, somente poderia ocorrer em até cento e oitenta dias que 
antecedem o pleito municipal de outubro de 2012, ou seja, antes do dia dez de abril do ano 
em curso. Cumpre destacar, ainda, que o Projeto de Lei Nº 009/2012, retirado pelo Sr. 
Prefeito da tramitação neste Legislativo, sob a alegação de que o mesmo necessitava de 
“nova análise”, havia sido protocolado no dia dez de abril de 2012, ou seja, data a partir da 
qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer,  na circunscrição do 
pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da 
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perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.” Acrescentou que, esta Casa de 
Leis, em momento algum,  ficou inerte ou deixou de correr atrás, cumpre ao Executivo, 
assumir a sua responsabilidade de não tê-lo feito. Lembrou ainda que, desde o dia primeiro 
de janeiro, o piso foi definido para R$ 1.451,00. Informou que já havia solicitada a extração 
de cópias do parecer cujos trechos acabara de ler, a fim de distribuí-las às professoras e 
diretoras, para que conheçam a pesquisa jurídica realizada, com conhecimento legal. Por 
fim, disse que esta Casa de Leis se baseia na questão da legalidade e constitucionalidade 
para aprovar os projetos, portanto, se não atende tais requisitos, votam contrário, conforme 
acabou de ocorrer também com uma proposta de taxa  ilegal e inconstitucional. Novamente 
leu outro trecho daquele Parecer, que segue transcrito: “O Ministério da Educação divulgou 
na tarde desta segunda-feira, vinte e sete, que o piso salarial nacional dos professores será 
reajustado em vinte e dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento, e seu valor passa a 
ser de R$ 1.451,00 como remuneração mínima do professor de nível médio e jornada de 
quarenta horas semanais. A decisão é retroativa para primeiro de janeiro deste ano”.  
Interrompeu a leitura, dizendo que os professores fizeram uma poupança sem querer, ou 
melhor, esta foi obrigatória, imposta e, prosseguindo com a leitura: “Segundo MEC, a 
correção reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente 
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) de 2011”. Interrompeu novamente a leitura, destacando 
a palavra valorização, e prosseguiu: “em relação ao valor de 2010. O piso aplicado em 2011 
foi de R$ 1.187,00, e em 2010, de R$ 1.024,00.  A aplicação do piso é obrigatória para 
estados e municípios de acordo com a lei federal Nº 11.738, de dezesseis de junho de 2008. 
Estados e municípios podem alegar não ter verba para o pagamento deste valor e, com 
isso, acessar recursos federais para complementar a folha de pagamento.” Interrompeu 
dizendo, para todos entenderem bem a situação, que se este fosse o caso e se, em algum 
momento, faltasse a importância para conceder o aumento, poderia solicitar recursos 
federais para complementar a folha de pagamento, “e o mais louco, dentro do entendimento 
e da legalidade”. Prosseguiu a leitura: “No entanto, desde 2008, nenhum estado ou 
município recebeu os recursos porque, segundo o MEC, não conseguiu comprovar a falta de 
verbas para esse fim.” Terminou a leitura e complementou que o MEC não liberou para 
nenhum município. Acrescentou que todos devem entender a dificuldade dos trabalhos dos 
Vereadores, ressaltando que tudo que é submetido à votação tem que ser permeado pela 
legalidade, evitando que, no futuro, os próprios funcionários do Magistério sejam 
prejudicados. Retomando a leitura: “Do exposto, verifica-se que qualquer alegação de falta 
de verba para cumprir a disposição da Lei Federal Nº 11.738, de dezesseis de junho de 
2008” novamente interrompeu a leitura enfatizando que a Lei Federal é maior que a 
estadual e a federal e retomou: “... por parte do Poder Executivo, nada mais é do que em 
razão da sua inércia e incompetência administrativa em fazer as gestões pertinentes para 
pleitear recursos federais para complementar a sua folha de pagamento. Se não o fez, é por 
que deve possuir verba suficiente para cumprir o encargo legal. Por ora, era o que nos 
competia analisar. Atenciosamente. Dr. Alberto Prado Sanches”. Terminou a leitura e 
complementou lembrando que, um dia, já disse que dois e dois continuam sendo quatro na 
sua matemática, portanto, não existe desculpa para tal erro ou omissão e que tal 
incompetência está registrada nas cinco folhas do parecer que tem assinatura da 
Assessoria desta Casa de Leis. Informou que esteve em reunião com os demais 
Vereadores, antes desta sessão, a fim de buscar um caminho impossível, mas, não o 
encontraram. Falou que, nesta data, todos os professores têm direito à autoaplicabilidade, 
portanto, não dependem desta Casa de Leis, mas, por consenso, terão que aguardar o 
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prazo eleitoral e depois discutir. Concluiu dizendo que projeto igual poderá voltar para esta 
Casa de Leis, mas, o que foi enviado, tem seu texto totalmente errado, portanto, mesmo que 
dentro de período possível de deliberação, ou seja, fora de período eleitoral, seria devolvido 
por erro na íntegra, porque a única coisa que estava no lugar certo era a assinatura, o 
demais, seja texto, conteúdo, planilha, estava tudo errado. O VER. PEDRO DA FONSECA 
neste momento em exercício na presidência, parabenizou o Assessor Jurídico deste 
Legislativo pelo grande trabalho nesta Casa, auxiliando os Vereadores perante este 
problema que afeta os professores do município que, mesmo sendo prejudicados, não 
paralisaram os serviços, evitando prejudicar os munícipes e especialmente, os filhos de 
todos.  Retomando a Presidência,  o Presidente titular  solicitou um minuto de silêncio 
pelo passamento do ex-Vereador José Cursino dos Santos Filho, mais conhecido como 
“Professor Juquinha Cursino” , que foi sepultado no dia anterior a esta sessão, nesta cidade. 
Em seguida, registrou que o Ver. Agnaldo Bueno,  teve sua saída antecipada para participar 
de outra reunião 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 28 de Maio de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
04 de Junho de 2012.  
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