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ATA DA 20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Agosto de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte dias do mês de Agosto do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 oito votos, o Sr. Presidente – Ver. Paulo Arouca Sobreira não votou. Ato contínuo, o Sr.
Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
099 – Prestar informações diversas acerca do microônibus recém-recebido para a
Secretaria Municipal de Educação, como onde se encontra, se já foi colocado em circulação
e se a sua documentação está regularizada, do Ver. Agnaldo Bueno; 103 – Cópia dos
comprovantes dos reembolsos relativos às Apostilas de Inglês e informar se foi instaurada
sindicância para apurar as responsabilidades, seja da equipe e/ou de quem a orientou na
aquisição; 104 – Cópia das atas das reuniões do Conselho Municipal de Educação e
FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico; 105 – Prestar as
seguintes informações: 1 – Quais obras foram concluídas por essa gestão e tiveram o
pagamento integral, 2 – Das obras do item anterior, quais tiveram aditamento e qual o
respectivo valor aditado, e 3 – Relação contendo todas as obras paralisadas ou em
andamento, com os respectivos valores pagos e os valores ainda pendentes, todos do Ver.
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; OFÍCIO Nº 33/2012 da
Seção Pessoal da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando Folha de Pagamento,
Admissões, Demissões e Rescisões dos Servidores e Assessoria da Municipalidade,
referente ao mês de Julho/12 – desp.: Juntar ao BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO/12
para análise da Comissão de Finanças e Orçamento; BALANCETE FINANCEIRO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Julho/2012 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; PARECERES COSPES Nºs 011, 012, 013 e 014/12 e
CFO Nºs 033, 034, 035 e 036/12, todos relativos, respectivamente, aos BALANCETES
FINANCEIROS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, referentes
aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio/12 – desps.: Devolvam-se à Prefeitura
Municipal; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde
– no valor de R$ 12.500,00 para o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às
Urgências – SAMU 192 – competência Julho/2012; duas no valor de R$ 1.827,20 para o
Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – competência,
respectivamente, Maio e Junho/2012 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. AGNALDO
BUENO iniciou justificando seu Requerimento Nº 99, acrescentando que alguns munícipes
lhe contaram que o microônibus, recebido do Ministério da Educação, encontra-se
estacionado no pátio do Setor de Obras e ainda não foi colocado em circulação, portanto,
que saber o que está acontecendo para passar a informação correta àqueles que o
questionam. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou, inicialmente, seu
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Requerimento Nº 105, onde questiona acerca da conclusão e pagamento integral ou parcial
das obras realizadas na atual gestão. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº
104, enfatizando que pretende confirmar alguns casos que chegaram ao seu conhecimento,
acerca dos gastos da Área de Educação, seja com recurso do FUNDEB ou dos vinte e cinco
por cento relativos à receita do município. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 103,
explicou que solicita tais reembolsos porque esteve verificando uma resposta enviada ao
Nobre Par Vanderlon e constatou uma divergência com a informação que ele próprio
recebeu anteriormente. Para melhor entender e concluir o caso, disse que apresentou tal
proposição acerca do reembolso. Declarou seu apoio ao Requerimento Nº 99 do Nobre
Colega Agnaldo, pois, muitas vezes, o Vereador luta para conquistar benefícios e recursos
ao município, contudo, acaba sendo o último a saber como estão sendo utilizados. Finalizou
dizendo que há comentários diversos, de que o microônibus está parado e que ainda não
possui documento, sendo então, necessário confirmar isso, pois, enquanto esse
microônibus está parado, o município está necessitando de transporte. Não havendo mais
oradores inscritos, 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
Nº 021 e CFO Nº 030/12, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº
021/12 (Dispõe sobre fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais, para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2013, e dá outras
providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis. Em
seguida, procedeu a leitura dos Pareceres CJR Nº 022 e CFO Nº 031/12, ambos
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 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), também de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Salesópolis. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu ambas matérias à única
discussão e votação, as quais foram aprovadas por unanimidade, sem preceder
manifestação. Para concluir com a pauta anunciada, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 023, COSPES Nº 010 e CFO Nº
023/12, todos declarando não haver nada contrário à regular tramitação do PROJETO DE
LEI Nº 023/12 (Revoga a Lei Nº 1.300/99 e atualiza e consolida as Normas de Posturas
Municipais, na forma que especifica, e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, nos termos do Artigo 185 do Regimento Interno desta Casa
de Leis, o Ver. Claudinei José de Oliveira requereu, o adiamento da sua votação, pelo
prazo de quinze dias. Conforme dispõe o mesmo artigo, o SR. PRESIDENTE submeteu o
requerimento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade, ficando assim adiada a
discussão e votação da referida matéria por quinze dias. Não havendo mais pauta a ser
tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.
O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, referindo-se à lombada construída, em uma
curva, nas proximidades da Praça do Peão, lembrou que solicitou várias vezes tal
benfeitoria reivindicada por munícipes, contudo, esperava fosse feita na forma da lei, e não
fora de padrão. Relatou que passou pelo local, sozinho em seu carro, e teve a parte de
baixo do veículo raspada, o que o motivou a ligar, imediatamente, ao Secretário Municipal
de Obras, solicitando-lhe adotação das providências necessárias. Acrescentou ainda que,
devido à proximidade dessa lombada a uma curva, deveriam ter colocado sinalização,
alertando para a sua existência, ao menos, cinqüenta metros antes. Informou que, no dia
anterior a esta sessão, aconteceu um acidente no local, envolvendo um ciclista, além de
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vários veículos que estão freando e deixando marcas de pneus no local. Enfatizou que as
coisas devem ser feitas de acordo com a lei, como no caso de lombada, de forma que os
veículos não sejam danificados e com boa sinalização, evitando transtornos e acidentes
futuros. Lamentou que muitos casos tenham que ser levados à Justiça, para serem
resolvidos, citando que o caso das lombadas construídas na Estrada da Santa Branca, foi
necessário chamar a imprensa e acionar o DER – Departamento de Estradas e Rodagem,
entretanto, espera que a lombada que ora comenta, que compete apenas ao Município
junto ao seu setor responsável, seja consertada conforme as normas legais, evitando
acidentes mais graves. Com relação à obra que vem sendo realizada na Nascente do Rio
Tietê, disse que, há muito, os munícipes vêm cobrando sua retomada, lembrando que é um
investimento alto, no valor de um milhão e oitocentos mil reais, contudo, os Vereadores
sequer foram comunicados acerca do motivo da paralisação, apesar de disposições legais
determinando que os Vereadores devem inclusive votarem o motivo da paralisação.
Comentou que ele, juntamente com os Nobres Pares Claudinei e Pedro, apresentaram uma
Indicação solicitando ao Presidente deste Legislativo, levantar o valor disponível nesta Casa
de Leis, resultante da contenção e prudência nos gastos, para devolução imediata à
Prefeitura Municipal, em benefício da Santa Casa local. Neste momento, o SR.
PRESIDENTE lembrou o orador que a matéria foi retirada antes da sessão, conforme
acordado com o Ver. Claudinei, um dos autores e o orador agradeceu e finalizou sua fala.
Novamente, o SR. PRESIDENTE reportou-se à manifestação final do último orador,
esclarecendo que todos os Vereadores têm interesse em buscar melhorias para a Santa
Casa local, assunto que já passou aos Nobres Assessores Jurídico e Contábil, os quais
estão levantando a possibilidade legal de antecipar a devolução do recurso disponível neste
Legislativo. Ressaltou que, todos os Vereadores estão cientes do fato e, tão logo a questão
legal seja definida, todos se reunirão para então, efetivar a decisão. Prosseguindo com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, que fez
questão de esclarecer o assunto da Indicação apresentada e retirada. Disse que referida
proposição foi assinada pelo Nobre Colega Vanderlon, por ele e pelo Nobre Colega Pedro
da Fonseca, demonstrando que, ao contrário do que muitos poderiam pensar, o fato deles
serem oposição partidária nesta Casa de Leis, não interfere na aprovação do repasse de
recurso à Santa Casa local. Enfatizou que toda Casa de Leis se uniu na busca de um
mecanismo legal, possibilitando o repasse de parte do recurso disponível em caixa, para a
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan. Registrou que, muito embora este Legislativo
não tenha recebido nenhum documento da Santa Casa expondo sua situação, mesmo
assim, conforme conversa entre os Pares, quando da retirada da Indicação, o Sr. Presidente
comprometeu-se a apresentar o pedido, na forma legal, com assinatura de todos os
Vereadores. Em seguida, o orador disse que, muito embora hajam várias situações, como o
atraso do pagamento dos funcionários, chateia-se ao tomar conhecimento de que, embora a
Administração Municipal não disponha de dinheiro para pagá-los, alguns servidores
deixaram seus cargos, para participar das eleições municipais, e foram substituídos. Citou,
como exemplo, o caso do cargo de Chefe de Seção, o caso de três funcionários substitutos
que estão recebendo diferenças salariais no valor de, oitocentos e sessenta e quatro reais,
outro no valor de novecentos e setenta e oito reais, e outro ainda no valor de novecentos e
setenta e três reais. Questionou se estes cargos de Chefe de Seção não poderiam ficar
vagos, até o final do ano, enfatizando que isso demonstra a incoerência do Chefe do Poder
Executivo que, se não dispõe de recurso para pagar o salário mínimo de alguns
funcionários, como justificar essas diferenças citadas, superiores até a alguns salários.
Também questionou porque não substituíram os demais cargos, como os de Professor,
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apenas os de Chefe de Seção, prática que já ocorreu e vem ocorrendo, quando promove
três ou quatro vezes o mesmo funcionário, portanto, ressaltou, se não tem como aumentar
receita, não deveria adotar tais medidas. Informou que a falta de recursos para outros
setores, também afetou o pró-labore dos Policias Militares, cujo pagamento também está
atrasado. Questionou se o pró-labore do policial é pago com recurso proveniente do radar,
que não foi desativado, porque então está atrasado, enfatizando que o valor é alto e entra
mensalmente nos cofres públicos municipais. Por fim, disse que não persegue este ou
aquele, mas, para ter crédito no que fala, tem que mostrar a situação, que está caótica,
respaldando-se na seriedade e sabedoria na aplicação dos recursos. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que, a questão que envolve a Santa Casa, é
sentida há sete meses, portanto, todos os Vereadores, solidários à causa, estão buscando
uma solução, como a possibilidade de antecipar a devolução do dinheiro que é feita,
tradicionalmente, no final do ano, à Prefeitura Municipal. Disse que isto não resolverá o
problema, mas, amenizará a situação, neste momento, para evitar que o munícipe continue
sendo prejudicado. Esclareceu que isso é consenso de todos os Vereadores que, apenas,
estão estudando a forma legal do repasse, portanto, tão logo estejam munidos dos
documentos necessários, viabilizará o repasse. 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 20 de Agosto de 2012.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
27 de Agosto de 2012.

