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              ATA DA 22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA M UNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Setembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
três dias do mês de Setembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 2º 
Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr.  2º Secretário procedeu a 
verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  
Havendo número legal, o Sr. Presidente  declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura das atas da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia vinte 
e sete de agosto, e da 02ª Sessão Extraordinária, realizada no dia vinte e oito de agosto 
próximo passado, quando o Ver. Pedro da Fonseca requereu a dispensa da leitura das 
atas, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Ato 
contínuo, o Sr. Presidente submeteu as atas à discussão e votação, sendo aprovadas 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: MENSAGEM Nº 1.153 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
001/12 (Institui o CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO e dá outras providências), de 
autoria do Poder Executivo – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço 
Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 101/12 do Poder 
Executivo, solicitando o arquivamento 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), tendo em vista a apresentação do Projeto de Lei Complementar, 
que institui o Código de Posturas, com as devidas correções – desp.: Arquive-se, Plenário 
ciente; REQUERIMENTO Nº 106/12 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal uma planilha dos 
valores referentes à arrecadação municipal de 2012, mês a mês, de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento – desp.: Aprovado, encaminhe-se;  OFÍCIO Nº 019/12 da EMEF 
Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, solicitando prendas para a Ação entre 
Amigos que será realizada no dia 22 de setembro naquela escola; OFÍCIO Nº 163/12 da 
Secretaria Municipal de Assistência informando a alteração do seu endereço para a Rua 
Theseo Bueno de Toledo Nº 190, Bairro Bela Vista, e a criação de Equipe Técnica para 
ofertar os serviços à Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, serviço vinculado ao 
Órgão Gestor, para onde deverão ser encaminhadas as ocorrências pertinentes àquele 
setor; COMUNICADO do Ministério da Saúde – sobre a liberação de recurso financeiro no 
valor de R$ 1.827,20 para Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – 
competência – Julho/2012 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do OFÍCIO Nº 166/CGP 
do Poder Executivo, esclarecendo sobre a receita corrente líquida do município, conforme 
anexo relatório técnico, elaborado pela Secretária Municipal de Finanças,  entregue  ao Sr. 
Presidente, pouco antes de iniciar esta sessão – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento.  Ato contínuo, o Sr. Presidente  solicitou ao Ver. Agnaldo Bueno – Relator da 
Comissão Especial de Inquérito criada através da Resolução Nº 453/2012, para apuração 
de ato infracional denunciado contra o Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior,  
que procedesse a leitura do RELATÓRIO FINAL, opinando pela “perda temporária do 
exercício do mandato” do denunciado, pelo período de trinta dias, sem recebimento de seus 
subsídios, com base no Inciso IV, do Artigo 7º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar – 
desp.: À Comissão de Justiça e Redação, nos termos do Inciso V, Artigo 14 do CEDP – 
Comissão de Ética e decoro Parlamentar.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente comunicou 
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que referido Relatório seria encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e, em seguida, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou reportando-se ao Ofício Nº 166, enfatizando a necessidade de fazer uma análise 
bem feita porque, de um lado, apresenta-se um documento e, do outro lado, outro 
documento divergente com planilha, contudo, enfatizou que a matemática é exata. 
Esclareceu que as coisas vêm acontecendo e pioram a cada dia e, de repente, aparece um 
documento registrando que, no primeiro semestre deste ano,  o município recebeu onze 
inteiros e onze centésimos por cento (11,11%), aproximadamente, um milhão e meio de 
reais,  a mais que o mesmo período do ano anterior. Acrescentou que isto não significa que 
o recurso está nos cofres municipais, apenas que a arrecadação é fato, mas, onde foi 
aplicado é caso que deve ser avaliado e esclarecido pela Comissão de Finanças, 
Assessoria desta Casa de Leis, juntamente com a Secretária Municipal de Finanças. 
Lembrou que, no ano passado, esta Casa de Leis recebeu um documento enviado pela 
Secretaria Municipal de Finanças, registrando que a Municipalidade não poderia contratar 
mais ninguém e,  depois de uma ou duas semanas, houve novas contratações, embora, 
depois, o documento foi mudado. Disse que, se esta Casa de Leis tivesse o outdoor que ele 
já cobrou, desde o começo desta gestão, expondo a arrecadação e despesa do município, 
nada disso estaria acontecendo hoje. Comentou que esta foi uma ideia boa, contida no 
plano de governo da eleição passada, mas, que não se aplicou. Enfatizou ao Sr. Presidente 
que ele trabalha com documentos e esta Casa de Leis tinha um documento, com planilha, 
cuja revisão foi feita após a última sessão anterior, constatando um aumento de onze 
inteiros e onze centésimos por cento (11,11%) na arrecadação municipal, contudo, é 
importante deixar claro que não se trata de recurso que está, mas,  que esteve nos cofres 
da Administração Municipal, e que a forma que foi gasto este recurso terá que ser alvo de 
acompanhamento pelas comissões, pelos demais membros desta Casa de Leis e, 
principalmente, pelos técnicos desta área, tanto do Poder Legislativo como do Executivo, 
esclarecendo a toda população. Por fim, enfatizou que, se aumentou a receita, é necessário 
saber como e em que se gastou e deixar tudo esclarecido. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES também reportou-se ao Ofício Nº 166, do Poder Executivo,  dizendo que, conforme 
relatou o orador que o antecedeu,  o Sr. Prefeito Municipal envia um ofício dizendo que a 
receita teve uma queda superior a quarenta por cento (40%) e circula um outro documento, 
do Sindicato dos Servidores, expondo aumento da receita, dado esse extraído de um 
documento referente à receita corrente líquida, encaminhado pela Prefeitura Municipal,  ao 
Tribunal de Contas do Estado. Portanto, também concordou que será necessário chamar a 
Assessoria Técnica deste Legislativo para, juntamente, com o Presidente da Comissão de 
Finanças, fazerem um melhor levantamento dessa situação. Lembrou também, do 
documento citado pelo Nobre Vereador Claudinei, enviado, no ano passado,  pelo Poder 
Executivo, informando  que não poderiam haver mais contratações, mas, constantemente, 
os Vereadores são questionados acerca de novas contratações. Concluiu dizendo que será 
necessário analisar os dados do Ofício Nº 166, juntamente com os Assessores Jurídico e 
Contábil desta Casa, melhor esclarecer a questão para não cometer injustiça, apurar, 
realmente,  se houve aumento ou queda na arrecadação e onde foram aplicados os 
recursos. Por fim, disse que, havendo documento dizendo que houve aumento na 
arrecadação e outro, que houve queda, para esclarecer esta história, solicitou aos membros 
da Comissão de Finanças que agendem uma reunião, com a maior brevidade possível, para 
ver a realidade acerca da arrecadação deste município. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES 
DE CAMPOS JÚNIOR, referindo-se também à questão do orçamento, considerou uma 
questão muito delicada que, realmente,  deve ser apreciada pelo Assessor Contábil, quem 
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mais entende da contabilidade e ainda convocar a Secretária Municipal de Finanças para 
prestar esclarecimentos. Disse acreditar que, neste período eleitoral, serão criados muitos 
factóides à respeito de tudo quanto é situação, contudo, esta é uma situação muito delicada 
que deve ser apreciada por todos, para evitar injustiça, conforme já disseram. Concluiu 
dizendo que todos estão acompanhando a crise do eucalipto no município, mas, enquanto 
representante da população e na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento, dirigiu-se ao Sr. Presidente e solicitou-lhe convocar, com a maior rapidez 
possível, os técnicos envolvidos, convidando também os demais Vereadores que não 
integram referida comissão,  para que todos tenham conhecimento da realidade das 
questões financeiras deste município. Prosseguindo, reportou-se ao Relatório Final da 
Comissão Especial de Inquérito, lembrando que referida comissão foi criada diante de uma 
situação provocada por um ex-Vereador desta Casa de Leis. Disse que ele anda de cabeça 
erguida em todos os lugares que vai, tanto que, cometeu o erro e o assumiu na sua defesa, 
mas, em nenhum momento, usando a tribuna deste Legislativo, citou ou falou os nomes dos 
Vereadores “Ratinho” e Angelino, pois,  já havia uma denúncia no Ministério Público, onde 
também fez sua defesa e aguarda o retorno. Lembrou que já citou as pessoas que 
participaram de tal almoço, que realmente ocorreu e, em nenhum momento, houve 
superfaturamento, tanto que seu cartão de crédito é comprovante do valor pago no 
restaurante, enfatizando que todos sabem o que é superfaturamento. Disse que já citou o 
Presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, seus assessores e ainda o 
motorista deste Legislativo, este que sempre acompanhou os demais Vereadores nos 
almoços, como também ocorre em todas as Câmaras Municipais, todavia,  verificando o 
processo, constatou que nenhuma das pessoas citadas foi ouvida, apenas deixaram correr,  
ressaltando que é necessária a transparência dentro desta Casa de Leis. Declarou que,  em 
nenhum momento, fugiu à transparência e que em sua defesa apresentou os fatos, 
portanto, aguardará a decisão dos Nobres Pares, diante do Relatório Final. Não havendo 
mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL . Não havendo interesse dos 
Vereadores inscritos em fazer uso da palavra, nada mais havendo a tratar,   o SR. 
PRESIDENTE 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 03 de Setembro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Setembro de 2012.  
            


