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              ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Agosto de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
treze dias do mês de Agosto do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Pedro da Fonseca – Vice-Presidente 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 as ausências dos Vers. Agnaldo 
Bueno e Paulo Arouca Sobreira – Presidente titular, e presença dos demais membros desta 
Casa.  Havendo número legal, o Sr. Presidente em exercício  declarou aberta a sessão e 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste 
momento, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes requereu a dispensa da leitura, requerimento 
este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, sete 
votos, dadas as ausências de dois Vereadores.  Ato contínuo, o Sr. Presidente em exercício 
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade 
dos presentes, sem preceder manifestação e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com 
seus respectivos despachos: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
101 – Esclarecer o motivo da Administração, nesta data, colocar um de seus maquinários e 
pessoal trabalhando no campo de futebol do CEREBF, numa obra já licitada, portanto, de 
responsabilidade da empresa vencedora do respectivo certame; e 102/12 – Encaminhar o 
Balancete da Receita e Despesa proveniente da Feira da Quinta de Mês, desde o início da 
atual gestão; os valores destinados à Prefeitura e ao COMTUR, mensalmente 
discriminados, e respectivas contas bancárias cuja referida receita é movimentada por 
ambos, inclusive com cópia dos extratos bancários, cópia do documento legal que autoriza o 
repasse de referida receita ao COMTUR e, se não está sendo direcionado ao COMTUR, a 
quem e para que está sendo direcionado tal recurso, ambos do Ver. Claudinei José de 
Oliveira  – desps.: Aprovados, Encaminhe-se; RELATÓRIO FINAL da Comissão Especial de 
Inquérito, constituída para apurar denúncia formulada pelo Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior, através do Requerimento Nº 72/12, contra o então Vereador Sérgio dos 
Santos, Presidente da Câmara Municipal no exercício de 2004, por praticar inúmeras 
irregularidades no concernente a apagamento e justificação de reembolso de despesas com 
alimentação – desp.: À Secretaria para providenciar o encaminhamento ao Ministério 
Público;   PARECERES CFO Nºs 028 e 029/12, respectivamente,  referentes aos 
Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de Maio e 
Junho/12 – desps.: Aguarde-se a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, para então emitir os pareceres finais e conclusivos; COMUNICADOS sobre a 
liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – quatro no valor de R$ 1.827,20, 
para o Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – competências  Janeiro, 
Fevereiro, Março e Abril/2012;  no valor de R$ 2.795,58 para Pagamento de PAB FIXO – 
competência Abril/12; no valor de R$ 108.457,95 para o Pagamento de Teto Municipal da 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência Julho/12;   do 
Ministério da Educação – nos valores de R$ 4.866,00 para Alimentação Escolar – Ensino 
Médio, R$ 2.140,00 para Alimentação Escolar – Creche, R$ 3.690,00 para Alimentação 
Escolar – Pré-Escola, R$ 714,00 para Alimentação Escolar – EJA, R$ 16.050,00 para 
Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, R$ 13.587,27 e R$ 4.057,61 ambos para 
PNATE – todos competência Julho/2012; do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - nos valores e Programas: de R$ 500,00 para IGD-SUAS – competência 
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Novembro/2011; de R$ 500,00 para IGD-SUAS – competência Dezembro/2011; de R$ 
4.500,00 para PBF – competência Maio/2012; de R$ 1.294,20 para PBVII – competência 
Maio/2012; e de R$ 1.500,00 para PVMC – competência Maio/12; CONVITES: de Alaíde 
Quércia e Filhos  para a Inauguração do Busto e Abertura da Exposição Fotográfica – 
Orestes Quércia: Uma trajetória humana e de realizações, no dia dezessete de agosto, às 
dez horas e trinta minutos, no Centro Empresarial de São Paulo – Piso Shopping, em São 
Paulo; e da Secretaria Municipal de Cultura de Poá  para a Abertura da 40ª Exposição de 
Orquídeas e Plantas Ornamentais, no dia cinco de setembro, às dezesseis horas, na Praça 
de Eventos Lucília Gomes Felippe, em Poá/SP; do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
e Meio Ambiente para a Reunião Ordinária, no dia quinze de agosto, às quinze horas e trinta 
minutos, na Casa da Agricultura, para aprovação do Regimento Interno deste conselho; do 
Comandante de Policiamento de Área Metropolitana Doze, Coronel PM Francisco Alberto 
Aires Mesquita para a Solenidade de Assunção de Comando e Inauguração de Retrato na 
Galeria de Comandantes, no dia dezessete de Agosto, às dezesseis horas, na Avenida 
Cívica em Mogi das Cruzes – 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 oralmente seu Requerimento Nº 101, lembrando que já 
apontou outros casos parecidos, em que maquinário e pessoal da Prefeitura local vem 
sendo usado em obras licitadas e com valores questionáveis, portanto, esperará a resposta 
e outros documentos para ver o que vem acontecendo de fato. Lembrou que, na última 
sessão, já reclamou que, há mais de seis meses, solicitou a manutenção da Estrada do 
Cardoso e de uma ponte na Estrada do Maza, próxima à Nascente do Rio Tietê, mas, ainda 
não foi atendido e teve como justificativas,  que a máquina necessária ao trabalho estava 
quebrada, que faltava combustível ou que estava atendendo outro local. Lamentou tais 
justificativas porque, ao mesmo tempo, pode-se verificar maquinários públicos  trabalhando 
em obras licitadas, esperando, portanto, contar com o apoio de todos os Nobres Pares 
nesta fiscalização. Também lembrou que já falou e registrou o mesmo fato nas obras 
realizadas em frente à Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah e Praça da Matriz, 
questionando se terá que enviar os casos ao Ministério Público para que sejam por ele 
apurados. Prosseguindo, esclareceu que as empresas ganham o processo licitatório, 
demoram a entregar a obra concluída e ainda assim,  utilizam material da Administração 
Municipal. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 102, disse que já questionou sobre a 
destinação do recurso arrecadado com “Feira de Quinta de Mês”, questionando, por fim,  se 
falta tanto dinheiro e se caiu tanto a receita no município,  por que o recurso não está sendo 
depositado integralmente nos cofres da própria Administração Municipal. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR , na condição de Presidente da Comissão 
Especial de Inquérito, constituída através da Resolução Nº 454/12, referiu-se ao 
RELATÓRIO FINAL da Comissão Especial de Inquérito, esclarecendo que, com este 
relatório, concluiu-se o trabalho da Comissão, devendo agora o caso ser encaminhado ao 
Ministério Público. Acrescentou que, muito embora, o denunciado tenha sido ex-Vereador e 
ex-Presidente desta Casa de Leis e achasse que não poderia ser punido, acredita que 
outros levantamentos devidos serão feitos pelo Ministério Público, o qual deverá dar início a 
uma Ação Pública contra aquele ex-Vereador. Finalizando, disse que, para bem público,  o 
Ministério Público verificará melhor e poderá constatar que,  além do ocorrido no exercício 
de 2004, há muito mais coisas nos outros exercícios. Não havendo mais oradores inscritos, 
nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE em exercício  
comunicou a pauta prevista para a próxima sessão: única discussão e votação dos 
PROJETOS DE LEI  Nºs 021 (Dispõe sobre fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito 
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e Secretários Municipais, para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2013,  e dá 
outras providências), e 022/12 (Fixa os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara 
para a Legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2013, e dá outras providências), ambos 
de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis. Ato contínuo,  passou 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra 
aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA parabenizou a EMEF 
Mestra Henriqueta por receber os pais dos seus alunos,  homenageando-os por ocasião do 
Dia dos Pais. Disse que também recebeu convite da Professora Jane Cardoso, para 
comparecer à comemoração organizada pela EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, a 
qual dirige, mas, por motivos particulares, não pôde se fazer presente, contudo, declarou-se 
certo de que foi um evento alegre e descontraído. Ato contínuo, comentou que a Prefeitura 
está à mercê de algumas empresas, por falta de pagamento,  como a Bandeirante Energias 
do Brasil que lá esteve recentemente para cortar o fornecimento de energia e, graças a um 
acordo, não houve tal corte. Acrescentou que, apesar do entendimento, um Administrador 
não pode deixar chegar neste ponto, deveria, antes, ter tomado alguma medida, evitando 
que o município se tornasse alvo de chacota perante as cidades da região. Acrescentou que 
o Chefe do Poder Executivo deve tomar conta do município, conforme matéria veiculada na 
TV, nesta data,  contudo,  isso não parece estar ocorrendo neste, diante das situações que 
já ocorreram e ainda estão ocorrendo. Registrou que, na manhã desta sessão, estava em 
Mogi das Cruzes  e, através de um telefonema, foi informado da paralisação dos 
funcionários de alguns setores da Administração Municipal. Declarou que não é contrário a 
esta situação, pois também é funcionário, e lamentou ainda mais pelo fato dos atrasos dos 
pagamentos salarias ocorrerem às vésperas do Dia das Mães e, novamente, às véspera do 
Dia dos Pais, ou seja, em todas as datas importantes vêm ocorrendo o mesmo fato. 
Lamentou também,  porque alguns pais que lhe reclamaram não poder colocar algo melhor 
na sua casa,  face à falta de pagamento, impossibilitando-os de se previnirem diante dos 
constantes atrasos. Informou que a Administração Pública Municipal conta com quinhentos 
e dez funcionários, e que o aumento do quadro de pessoal pode ser o motivo dos 
problemas. Lembrou ainda, que há os constantes contratados, através do Consórcio Três 
Rios, portanto, o município está assumindo custos que não pode cumprir. Lembrou que, no 
ano passado e no início deste ano, já alertou sobre a necessidade de planejamento, porque 
não basta saber que não tem recurso ou que a arrecadação caiu, deve-se tomar qualquer 
atitude para cumprir o dever. Questionou então, para onde está indo seus recursos,  se a 
Prefeitura Municipal não paga as contas da Sabesp, da Bandeirante Energias do Brasil, da 
Telefônica e o salário dos funcionários, sabendo-se ainda que o atendimento na Área de 
Saúde também piorou. Disse que os Vereadores deve-se colocar à favor do funcionário, 
lembrando que se eles não recebem, o município também perde, pois o movimento no 
comércio local também cai. Acrescentou que, se houve atraso no pagamento dos 
funcionários, em gestões anteriores, na atual,  isso vem ocorrendo mês a mês, e não 
poderia chegar a este ponto. Recordou também  que, há alguns meses, já sugeriu, como 
medida de economia,  o funcionamento das repartições públicas por, apenas, meio período, 
evitando fazer coisas que não se consegue cumprir. Disse que esta Casa de Leis deve ter 
em mãos, um relatório de todas as dívidas da atual Administração, pois, há obras 
começando todos os dias,  contudo, é necessário verificar a contrapartida de cada uma 
delas, que é obrigatória, fazendo-se, mais uma vez, necessário um planejamento, sem o 
qual, podem piorar muito as coisas. Reiterou ser solidário aos funcionários municipais e, 
embora sejam poucos os que paralisaram, o atraso no pagamento dos salários não pode 
ocorrer, esperando que haja planejamento para evitar que aconteça coisa pior.  Quanto à 
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obra da Creche do Distrito do Remédio, disse que enrolaram e, agora, terminaram, mas, 
estando no segundo semestre do último ano deste mandato, ainda não está em 
funcionamento. Disse que isso também demonstra que a falta de planejamento ocorre em 
diversos setores, portanto, a situação está complicada. Lembrou também que, desde o ano 
passado, vem questionando sobre o muro da Rua XV de Novembro (Paredão da Vila 
Henrique), oportunidade em que questionou a necessidade de retirada dos canos lá 
existentes. Falou que recebeu duas respostas, uma do então responsável pela Sabesp e 
outra do Secretário Municipal, em que registraram que a retirada seria desnecessária, 
contudo, após a construção do muro e colocados os tijolinhos, constatou, na semana 
passada, a calçada sendo quebrada para mudança da rede de água. Enfatizou que não é 
pedreiro e não entende disso, mas, ainda assim, questionou porque achou estranho que os 
canos se mantivessem à mostra com a nova obra, demonstrando que as coisas caminham 
de qualquer maneira e que também não há planejamento nem na própria Secretaria 
Municipal de Planejamento ou de Obras. Disse que isso é resultado da contratação de 
pessoas que não são deste município, as quais vão embora e deixam as coisas 
complicadas e largadas. Quanto à obra paralisada da Avenida Antonio Paulino de Miranda, 
o orador disse que questionou se a mesma já estava concluída, obtendo como resposta de 
que ainda faltava um detalhe, portanto, ressaltou que está esperando a conclusão de 
algumas obras públicas para anexar tudo ao levantamento que tem feito para assim 
constatar se as informações que lhe chegaram realmente foram cumpridas, o que é possível 
somente no final da obra. Disse que, naquela obra, na sua opinião, tiraram um asfalto 
antigo, porém, de qualidade superior, e trocaram por um inferior, além de ter agradado 
somente dez por cento da população, portanto, quer a conclusão da obra para concluir seu 
trabalho. Disse que está preparando um documento, que apresentará na próxima sessão, 
questionando as obras que foram concluídas e pagas, para confrontar com as informações 
que dispõe e os trabalhos realizados, e então mostrará se foi feito o que realmente disseram 
que seria feito. Prosseguiu dizendo que, se foram concluídas, esclarecerá, mas, se não 
foram, adotará as medidas cabíveis, pois, os recursos aplicados nelas,  faltam no bolso dos 
trabalhadores deste município, lembrando que, inclusive os funcionários de confiança 
também não estão recebendo na data correta. Disse que, se não há como pagar, deveria 
dispensar funcionário e remanejar das secretarias superlotadas para outras onde está 
faltando pessoal. Por fim, reiterou que é solidário aos funcionários e lembrou que a 
Administração Municipal gastou seus recursos com carnaval e outras festas  e, agora, falta 
para pagar o salário dos funcionários que cumprem seus horários e realizam seus trabalhos. 
O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, há muito, vem cobrando alguns 
serviços públicos que não são realizados, contudo, a falta desses gera também a cobrança 
dos munícipes, com razão. Citou, como exemplo, o parquinho, uma das poucas opções de 
lazer, que está em má conservação, muita sujeira, correntes quebradas ou enferrujadas, 
restando aos pais e filhos que se virem. Comentou que a mídia tem divulgado alguns 
acidentes em parques, onde crianças são lesadas e passam por graves situações, portanto, 
mais uma vez,  espera que o setor responsável conserte o local que é o único disponível 
para diversão das crianças desta cidade, nos finais de semana. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente em exercício, disse que há, aproximadamente, dois meses, apresentou uma 
Indicação solicitando, ao setor municipal responsável,  a realização de obra para contenção 
do córrego do Fartura, próximo à Madeireira do Luiz e Monumento a São Sebastião, na 
Avenida Victor Wuo. Lembrou que, na oportunidade, os moradores encaminharam um 
abaixo-assinado para que a obra fosse feita, contudo, estão todos revoltados porque suas 
casas estão com enormes rachaduras e não têm mais a quem recorrer. Sendo procurado 
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novamente por eles, disse que só lhe resta levar o caso ao Ministério Público, porque, quem 
deveria executar, sequer está preocupado em dar satisfação acerca da programação da 
obra, em respeito à população, reiterando a necessidade da atual gestão tratar o cidadão 
com o mínimo respeito. Referindo-se às merendeiras, disse que, há tempos, vem cobrando 
e solicitando o cumprimento da Lei Orgânica no que lhes afeta, mas, parece que a 
Administração atual está brincando com os profissionais da Área de Educação. Reiterou as 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais que atuam nas unidades rurais, onde são 
obrigados a lecionarem para cinco séries, limparem a sala e banheiro, fazerem a merenda, 
entre outros, citando ainda que há escola que aumentou de vinte para vinte e cinco alunos 
por sala, dentre os quais crianças portadoras de necessidades especiais. Lembrou que o 
Presidente titular desta Casa – Ver. Paulo Arouca Sobreira, disse que marcaria reunião com 
a Secretaria Municipal de Educação para discutir tal questão, contudo, não houve a reunião 
e ele não foi comunicado de nada, portanto, se estivesse presente, cobraria dele uma 
posição mais efetiva desta Casa de Leis com relação ao cumprimento da lei pertinente. 
Lembrando o que já foi dito, o desvio de função é causa da falta de merendeiras, 
enfatizando que, se fosse feito conforme deveria, os alunos das escolas rurais não estariam 
enfrentando a situação atual, portanto, reiterou o pedido para reunião, com a maior urgência 
possível e, caso não sejam tomadas as providências cabíveis, que este Legislativo adote as 
providências legais. Reportando-se à Área de Saúde, disse que tem recebido vários 
munícipes solicitando seu apoio e intercessão, devido a falta de médicos especialistas, pois, 
muitos deles, não conseguem receita para remédios controlados e a Secretaria Municipal 
enfrenta dificuldades para agendar as consultas, questionando o que se fará com o povo. 
Ressaltou ainda ,que muitos pacientes realizaram exames, alguns deles particulares, 
contudo, agora não conseguem apresentá-lo ao médico solicitante, pois não mais atende na 
Santa Casa local, tendo que levar a um novo médico, porém, o agendamento está sendo 
difícil. Com relação ao médico ortopedista, disse que os pacientes não dispõem de 
transporte fornecido pela Municipalidade, já que estes são liberados apenas para casos 
muito graves e, desta forma, não se sabe o que fazer para atender a demanda, ficando 
assim, cada vez mais difícil de atender. Considerou a situação uma grande falta de respeito 
por parte daqueles que foram eleitos pela saúde e que agora, a deixam nessa situação. 
Disse que todos sabem que a arrecadação caiu, mas, nada foi feito para planejar e evitar a 
atual situação, apenas, deixaram correr conforme correu e a população é que está pagando 
por tudo. Questionou então, caso os funcionários mantenham a paralisação, como então 
ficará a situação daqueles que precisam ir a São Paulo, para realizarem exames. Enfatizou 
que a saúde e as questões afetas diretamente ao funcionalismo público eram os setores 
que menos a atual gestão deveria errar, pois, foi pela promessa sobre a saúde que a elegeu 
e lembrou que o atual Prefeito é funcionário municipal. Lamentou mais uma vez a falta de 
planejamento, que está sobrando à população e funcionários pagarem altos juros para 
honrar seus compromissos, lembrando ainda que o pãozinho é necessidade básica de cada 
dia, independente de datas especiais. Acrescentou que deve-se tratar com mais respeito os 
salários dos servidores municipais que trabalham dia a dia, sob sol ou chuva, seja os que 
trabalham na coleta do lixo, os fiscais que fazem suas obrigações, ou os motoristas 
levantando de madrugada, ressaltando que respeita e é solidário a todos esses 
profissionais. Disse que entende as dificuldades, mas, ressaltou que elas aparecem com a 
falta de planejamento, ou seja, continuou-se gastando o valor integral ou até mais, enquanto 
a receita caiu pela metade. Registrou que todos sabem que isto ocorreu e não foi por falta 
de alerta desta Casa de Leis, pois, vários Vereadores usaram a tribuna para alertar e 
mesmo assim, continuaram a agir como sempre. Dirigindo-se ao Sr. Presidente em 
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exercício, parabenizou a EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, sob a direção da 
Professora Jane Cardoso, que realizou uma festa muito bonita, merecendo os elogios, 
assim como a EMEF Mestra Henriqueta que não deixou passar em branco o Dia dos Pais, 
comemorando-o apesar de todas as dificuldades, para o bem da população, assim como 
também fizeram a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah e Creche Municipal. Por 
fim, disse que, embora as dificuldades, os profissionais deste município continuam firmes 
para evitar que a situação piore ainda mais.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR iniciou declarando-se também solidário a todos os funcionários públicos, 
contudo, disse que há equívocos, porque os que se sentam na cadeira de Prefeito, recebem 
uma missão que, às vezes, é complicada, entretanto, todos também sabem que há os que 
são situação e outros oposição à administração neste período eleitoral. Esclareceu que, ao 
falar de queda de receita, somente os que trabalham no Poder Executivo e na Secretaria de 
Finanças podem realmente expor claramente a situação aos Vereadores, para que então 
possam falar. Relatou que vários funcionários também o procuraram, questionando a 
situação e justificando que têm compromissos com lojas, farmácias e outros comércios,  
declarando-se preocupados, pois, como qualquer brasileiro, esperam o pagamento no dia 
certo. Falou que a situação que este município vem enfrentando é resultante da queda na 
produção de eucalipto, pois, setenta por cento da receita advém desta arrecadação, cuja 
perda de ICM é significativa, atingindo entre trezentos e cinqüenta a quatrocentos mil reais, 
um déficit real. Falou que, também está preocupado com a questão da queda no 
atendimento das especialidades médicas na Santa Casa local, mas disse que, nesta gestão,  
aumentou de sessenta para cento e vinte o número de especialidades, contudo, não 
consegue mantê-los, ou seja repassar recursos suficientes para mantê-los, diante da queda 
da arrecadação. Falou que está sendo procurando uma solução, contudo, esclareceu que 
não foram todas os especialidades dispensadas, ou seja, das doze especialidades, sete 
ainda continuam atendendo. Comentou que uma senhora declarou-se preocupada com a 
situação e o questionou porque todos os médicos estavam indo embora e, ao questioná-la 
se precisou de tais médicos, ela respondeu que não. Enfatizou que lhe orientou que o 
pronto atendimento continua e que, apenas algumas especialidades, foram suspensas,  
mantendo-se os partos, o atendimento de cardiologista através do Posto de Saúde. Embora 
tenha aumentado a fila no Posto de Saúde, se as pessoas forem a Biritiba Mirim, 
constatarão que a situação é parecida com a desta cidade e, em Santa Branca, os 
pacientes são encaminhados para Jacareí. Falou que a atual Administração Municipal deu 
condição para que a população dispusesse das especialidades médicas nesta cidade, mas, 
atualmente, enfrenta problemas por conta da crise que é nacional, não apenas de 
Salesópolis. Falou que cada Administrador Municipal tenta fazer o máximo, tanto que, se o 
dinheiro estivesse na conta bancária da Prefeitura Municipal, certamente, os servidores 
teriam recebido seus salários, à exemplo dos meses anteriores. Disse que é fácil atacar e 
considerou que este é um período de eleição, muito embora, alguns funcionários estiveram 
cobrando dignamente, corroborando que os funcionários teriam que ser informados sobre a 
previsão do atraso, justificando que Salesópolis depende, exclusivamente, do recurso do 
Fundo de Participação para complementar sua Folha de Pagamento e repassar recurso 
para a Santa Casa local. Diante dessa situação, disse que foi verificar e constatou que está 
faltando duzentos e oitenta mil reais para complementar a Folha de Pagamento que previa 
ser depositado desde sexta-feira, contudo, informou a previsão de que isso ocorreria na 
tarde do dia seguinte a esta sessão. Acrescentou ter conhecimento de município, do mesmo 
porte de Salesópolis,  que não conseguirá, sequer, fazer sua Folha de Pagamento, 
chegando a atrasar vinte dias. Disse que foi conversar com funcionário da Administração 
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Municipal para saber melhor da situação, sendo informado que Salesópolis está deixando 
de pagar a conta de energia elétrica e de água, para juntar o dinheiro e fazer Folha de 
Pagamento. Esclareceu que o salário do funcionário é prioridade, mas, ainda que deixando 
de pagar outras contas, não há dinheiro suficiente para a Folha de Pagamento, portanto, 
pode qualquer administrador, ao assumir, sentir o mesmo problema na pele, sendo assim, 
lamentou que a crise que o então Presidente Lula alegou ser uma “marolinha”, que não 
atingiria o Brasil, foi engano, porque, há muito, já chegou neste País. Quanto ao comentário 
acerca do “inchaço” de funcionários, por conta dos contratados através do Consórcio Três 
Rios, disse que sempre esteve com o mesmo índice de funcionários e referido consórcio 
sempre existiu para tapar o buraco das contratações que a Prefeitura Municipal não tem 
condições de fazê-lo via Folha de Pagamento, fato que todos desta Casa de Leis sabem, 
além de ser um mecanismo utilizado por todos os ex-Prefeitos. Ressaltou ainda, que é 
demagogia falar que tais funcionários são dispensáveis, então se o município não arrecada 
mais, todos devem saber que há avanços, como o caso da regularização dos loteamentos, 
cujo processo foi paralisado porque a lei estadual não permite tal regularização, mas, a Lei 
Específica, em trâmite há quatorze anos, visa melhorar a receita do município. Recordou 
que  sempre vem expondo a necessidade de melhorar a arrecadação no próprio município e 
que, somente assim, sanará alguns problemas que enfrenta. Informou que já foram feitos os 
levantamentos topográficos dos bairros, visando tal regularização, e que, em reunião do 
Sub-Comitê de Bacias do Alto Tietê, foi apresentada a Minuta da Lei Específica  que será 
encaminhada à Secretaria de Recursos Hídricos, em seguida, para a Casa Civil e, depois, 
para a Assembléia do Estado, esperando que, até meados do próximo ano, contando com 
pressão política, referida lei será aprovada e assim, muitos dos problemas enfrentados por 
este Município, por conta da Lei de Proteção dos Mananciais, serão resolvidos. Falou que a 
atual gestão enfrenta inúmeros problemas, como as gestões anteriores enfrentou  e não 
foram resolvidos, como o caso dos cães soltos pelas ruas da cidade, dos loteamentos 
irregulares, entre outras problemáticas em que a atual gestão avançou mil por cento. 
Acrescentou ainda, que o Ministério Público está acompanhando os casos, sendo que para 
abrigar os cães,  já foi desapropriada uma área e elaborado o projeto, e o Prefeito Adilson 
tem buscado recurso para a construção do canil, pois, não tem recurso próprio para isso. 
Reconheceu que muitas críticas virão neste momento eleitoral, contudo, acredita que a 
atenção aos funcionários públicos merece uma conversa, ressaltando que nenhum prefeito, 
em ano eleitoral, atrasaria o pagamento dos salários, somente por falta de recurso. Por fim, 
disse que a manifestação dos funcionários foi justa, tanto que um grupo de representantes 
foi atendido no Gabinete do Sr. Prefeito, conversa essa que poderia ter sido antecipada se o 
Secretário ou Diretor do Setor de Obras tivesse chamado o Sr. Prefeito. Não havendo mais 
oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE em exercício  concedeu a palavra como Líder de 
Bancada aos interessados.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES,  usando da palavra 
como Líder de Bancada (PTB) , declarou-se indignado que, diante da importância da Lei 
Específica, esta Casa de Leis, sequer, tenha sido ouvida ou informada sobre o que vem 
acontecendo. Sendo assim, na condição de Presidente do PTB, está entristecido porque 
esta lei dispõe sobre a regularização dos loteamentos,  expansão do uso do solo para 
permitir novas construções e ainda assim, os Vereadores nada sabem sobre a Minuta desta 
lei citada pelo orador que o antecedeu. Lamentou que não se tenha realizado uma 
Audiência Pública para discutir o assunto com a população, mas, como tudo que é feito, foi 
às pressas e às escondidas, privando a participação e manifestação do povo e da própria 
Câmara Municipal. Conforme disse que o orador que o antecedeu, esta lei está sendo 
esperada,  há quatorze anos, contudo as discussões foram iniciadas na gestão anterior, 
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quando o ex-Prefeito de Salesópolis (Engº. Benedito Rafael da Silva) foi Presidente da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, mas, reiterou, esta Câmara Municipal não foi ouvida, 
embora sua importância. Comentou saber que, apesar da Minuta ter sido encaminhada, o 
Plano Diretor de Salesópolis deveria constar da Lei Específica, entretanto, apenas parte 
dele foi inserido. Acrescentou ainda que, segundo informações, atualmente, os loteamentos 
são divididos em áreas, sendo os acima de quinhentos metros - Área A,  acima de duzentos 
e cinqüenta metros – Área B,  os acima de sete mil e quinhentos metros – Área C e,  com 
esta Lei Específica passam a ser de cento e cinquenta metros, contudo, deve ser haver uma 
compensação ambiental. Sendo assim, sugeriu defender congelar o que já existe, para 
evitar prejuízos aos que já construíram, ressaltando que a proposta atual é uma grande falta 
de respeito para com o povo e com esta Câmara Municipal, motivando sua manifestação de 
indignação, nesta oportunidade, por não terem ouvido o povo. O SR. PRESIDENTE em 
exercício  disse ao Nobre Par Vanderlon que,  diante da situação em que o município se 
encontra, ainda tem que receber estes apartados para Vereadores e munícipes “engolirem à 
seco”, por falta de tempo para analisá-los, correndo o risco de se tornar em vão todo 
trabalho já feito.  Também usando da palavra como Líder de Bancada (PSDB) , o VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que a Lei Específica estava sendo 
discutida no Sub-Comitê, onde esta Casa de Leis nunca teve uma cadeira, assim como 
nenhuma das Câmaras Municipais. Conforme lembrou o orador que o antecedeu, o ex-
Prefeito de Salesópolis (Engº. Benedito Rafael da Silva) foi Presidente do Sub-Comitê e, 
somente a partir de 2011, com o atual Presidente, Sr. Marcelo Cândido (Prefeito de Suzano) 
este órgão foi colocado em funcionamento, antes disso, nada foi feito. Comentou que a 
partir do ano passado, fizeram reuniões semanais, para colher informações dos municípios 
e quem quis levá-las foi ouvido. Informou ainda, que foi contratada uma empresa para 
elaboração da Lei Específica, como também foi contratada na gestão anterior e que teve 
que dispensá-la, por motivos desconhecidos. Sendo assim, Salesópolis teve a oportunidade 
de contar com um gestor de Salesópolis na Presidência do Sub-Comitê, mas, não avançou 
em nada para ajudar este município. Reiterou que o atual Presidente, com todas as 
dificuldades enfrentadas pelos Prefeitos para trabalhar esta questão e acumular os cargos, 
sendo cobrado por todos os demais prefeitos do Alto Tietê, com relação à Lei Específica, 
resolveram sair do buraco e contratar uma empresa para ouvir os municípios e levar os 
problemas de cada um,  para serem compilados, embora alguns tópicos tenham sido 
apartados. Enfatizou que, embora tardia, a Minuta chegou ao Sub-Comitê, portanto, se 
houve ou não reunião neste município, os interessados procuraram a secretaria pertinente 
para tomar conhecimento. Lembrou que o ex-Prefeito de Salesópolis, trabalha, atualmente, 
no município vizinho de Biritiba Mirim, sempre acompanhou o trâmite da citada lei. Disse 
acreditar que todas as informações passadas pelo orador que o antecedeu, foram recebidas 
daquele ex-Prefeito (Engº. Benedito Rafael da Silva), mas, na qualidade de Secretário 
Municipal da cidade vizinha de Biritiba Mirim, ele poderia palpitar se quisesse. Falou que,  
estando na Assembléia Legislativa, os Deputados poderão apresentar alterações. Por fim, 
ressaltou que a Minuta da lei foi elaborada, visando a solução dos problemas de Salesópolis 
que não pôde depender do então Prefeito Municipal, quando Presidente do Sub-Comitê,  
oportunidade em que nada avançou, foi tudo levado em “banho-maria”, medida que também 
poderia ter sido adotada pelo atual Presidente, o Prefeito de Suzano (Sr. Marcelo Cândido) 
e a Lei Específica nem estaria no papel, mas, graças a todos os Prefeitos ela saiu do papel. 
O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, também usando da palavra como Líder de 
Bancada (PR) , iniciou dizendo que agora sim começou a política e, em seguida, disse que 
este município deve agradecer sim ao Prefeito de Suzano, Sr. Marcelo Cândido, não apenas 



CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA AL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA AL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA AL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

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

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

 

continuação da Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizad a em 13 de Agosto de 2012                                      FL. 9 
 

 

 

por ele iniciar todo este processo, mas também, porque ele, que está no seu segundo 
mandato como Prefeito daquela cidade, no primeiro ano deste segundo mandato,  convidou 
o ex-Prefeito de Salesópolis (Engº. Benedito Rafael da Silva), para trabalhar em uma de 
suas secretarias, naquele município, para atuar juntamente com a Sra. Henriqueta, 
funcionária da Área de Meio Ambiente, cujo conhecimento é fato constatado em reuniões 
que os Vereadores deste Legislativo já devem ter participado. Falou que, neste processo, os 
Prefeitos Municipais são figurinhas, haja vista tratar-se de discussão técnica e não política, 
pois, se fosse, as Câmaras seriam incluídas, portanto, os Vereadores, embora possam 
participar das reuniões, não têm poder de voto, assim como também não o tem na ACAT – 
Associação das Câmaras do Alto Tietê. Prosseguindo, disse que não há quem fez ou deixou 
de fazer, trata-se de um processo, à exemplo dos loteamentos que, desde a gestão anterior, 
já estava registrado em São Paulo. Lembrou que houve discussão para elaboração do 
Plano Diretor deste município,  contando com a participação dos Poderes Legislativo e 
Executivo, comunidade, órgãos ambientais, e a contratação do renomado arquiteto Ruy 
Otake que o executou, sabendo, desde então, que demoraria a aprovação da Lei Específica 
na região, atrasada em relação a outras regiões ambientais. Aprovado então o citado Plano 
Diretor, o orador esclareceu que,  os Prefeitos passaram então a ser seus defensores, para 
inserção na Lei Específica, pois, com ligação aos Governos do Estado e Federal,  defendem 
para que referida lei esteja de acordo com este Plano Diretor. Comentou que a cidade 
vizinha conta com oitenta e nove por cento de sua área inserida na lei ambiental, enquanto 
que Salesópolis tem cem por cento, portanto, agora, é o momento da discussão, mas, ainda 
isso não aconteceu. Enfatizou que tal discussão ocorreria se as pessoas representantes 
deste município tivessem o conhecimento do Plano Diretor, portanto, se não souberem fazer 
a leitura deste plano técnico, nada resultará. Concluiu alertando que, se deixar chegar a Lei 
Específica na Assembléia esperando que os Deputados apresentem mudanças, será como 
os problemas ambientais tramitando em Brasília, ou seja, a Presidente veta em favor dos 
ruralistas, depois, dos ambientalistas e o Código Florestal não é votado da forma que a 
população necessita. Por fim, disse que correrá atrás dos deputados que conhece para 
pedir ajuda, com influência, mas, registrou que esta Casa de Leis foi feita de boba, pois, 
levaram um material sem discussão,  sem chamar as lideranças dos bairros para propostas 
e discussão da situação, contudo, alertou que nada foi aprovado ainda, trata-se apenas de 
uma Minuta que,  nem se sabe se será votada na próxima gestão, pois, está pendente de 
votação, na Assembléia Legislativa, desde o ano passado e, até o momento, nada ocorreu, 
enfatizando que sequer tem conhecimento do que foi enviado para análise. O SR. 
PRESIDENTE em exercício parabenizou os Nobres Pares pela discussão deste assunto 
tão importante para o município 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 13 de Agosto de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
20 de Agosto de 2012.  
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