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              ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Setembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dez dias do mês de Setembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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: 
REQUERIMENTO Nº: 107/12 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, encaminhar um 
relatório da situação da obra da Creche do Distrito do Remédio, com parecer do órgão 
responsável pela vistoria, bem como esclareça os motivos pelo não funcionamento desta 
importante unidade educacional, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovado, 
Encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 140 – Interceder 
junto à SABESP, objetivando estudos para ligação de água e esgoto nas propriedades 
localizadas à Rua Frederico Ozanan, Nºs 873 e 933;  e 141/12 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de iluminação pública na Rua José 
Victor Ribeiro, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira  – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; CONVITES: da EMEF Mestra Henriqueta, para sua Festa da Primavera, a 
realizar-se no dia quinze de setembro, a partir das dezesseis horas; e da Câmara Municipal 
de Guararema, para a Sessão Solene em Comemoração ao Centésimo Décimo Terceiro 
Aniversário de Emancipação Político-Administrativa daquele município,  a realizar-se no dia 
quatorze de setembro, às vinte horas, no Guararema Parque Hotel Resort, quando também 
serão entregues as seguintes honrarias: Título de Cidadão Guararemense ao Padre 
Adalberto Soares da Silva, Placa de Prata ao Elieser Drausio Marcondes Cezar e,  Diploma 
de Honra ao Mérito ao Padre Odair Donizete Bueno  – 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 suas Indicações Nºs 140 e 141 e, 
reportando-se ao Requerimento Nº 107, disse que correm muitos boatos de que a obra da 
Creche do Distrito não foi realizada como deveria, atrasando assim o início do 
funcionamento.  Acrescentou que a Vigilância Sanitária e a Diretoria Regional de Ensino 
visitaram o prédio e constataram que, para iniciar o funcionamento, algumas mudanças 
deverão ser realizadas, como por exemplo, quebrar paredes. Por fim, disse que quer a 
confirmação destas informações, haja vista que referida Creche nem foi inaugurada, bem 
como,  quem é o responsável, haja vista a mudança de estrutura. Por fim, chamou a 
atenção para o convite da Câmara Municipal de Guararema, onde consta que o Padre Odair 
Donizete Bueno, irmão do Ver. Agnaldo Bueno, será homenageado, o que considerou um 
motivo de orgulho para este município que terá um salesopolense homenageado naquela 
cidade. Não havendo mais oradores inscritos, nem 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 
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OLIVEIRA GOMES, tendo em vista ser um assunto tão comentado na sessão anterior, disse 
que esclareceria alguns pontos acerca da receita do município. Agradeceu o Ver. Sebastião 
– Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) pela iniciativa da reunião 
realizada com a Secretária Municipal de Finanças – Sra. Elis Fujita e o Assessor Contábil 
desta Casa de Leis – Sr. Jaime Costa, quando ele, enquanto membro da mesma comissão 
esteve presente, e a Vereador Deise – Secretária da CFO, não compareceu por motivo de 
força maior. Relatou que, naquela reunião, ficou claro que,  neste período de 2012, o 
município arrecadou treze milhões duzentos e oitenta mil reais e, no mesmo período do ano 
anterior, foi arrecadado onze milhões novecentos e cinqüenta e um mil reais, o que significa 
que houve sim aumento na receita, e não queda. Enfatizou que ficou bem claro isso e, 
embora o município não tenha alcançado o crescimento esperado, reiterou que não houve 
queda na receita, tanto que a diferença entre a arrecadação de um ano e outro é de, 
aproximadamente,  um milhão e trezentos mil reais a maior. Embora esclarecido, naquela 
reunião, que seiscentos e cinqüenta mil reais eram provenientes de um repasse para o 
SUS, relativo ao MAXSUS, repasse que não integrava a receita corrente líquida, aliado a 
outros cem mil reais,  repassados pelo Governo,  relativo ao SAMU, enfatizou o orador que, 
ainda assim, verifica-se um aumento na receita. Informou que referida reunião foi gravada 
em vídeo e tudo o que diz poderá ser confirmado, acreditando que o Sr. Presidente 
atenderá seu pedido e publicará tal vídeo no site da Câmara Municipal para todos os 
munícipes que se interessarem, e dirigiu-se aos demais Vereadores, sugerindo-lhes 
solicitarem este vídeo ao Sr. Presidente,  para saberem de fato o que foi tratado na reunião. 
Finalizando, o orador reiterou que houve aumento na receita e não queda e, muito embora a 
receita não tenha alcançado o previsto, ficou claro entre os técnicos desta Casa de Leis e 
da Prefeitura Municipal que não houve queda de receita, apenas não alcançou a receita 
esperada pela atual Administração. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  solicitou ao 
Sr. Presidente que cobre, do Chefe do Poder Executivo, a resposta de seus requerimentos, 
cujo limite de prazo já foi ultrapassado, como por exemplo, o requerimento apresentado em 
vinte e dois de março, solicitando o valor da dívida deste município, com empresas e 
autarquias, como Sabesp e Empresa Bandeirante de Energias do Brasil, mas, até o 
momento, não obteve resposta, assim como tantos outros. Lembrou que Administração 
Municipal deveria cumprir o prazo de quinze dias, mas, já se passaram meses sem 
resposta, motivo pelo qual deixava registrado para ciência de todos, Mesa Diretora, Plenário 
e aos que assistem a esta sessão pela internet. Reportando-se à questão da receita do 
município, já comentada pelo orador que o antecedeu, lembrou que, quando foi enviado (em 
2011) o projeto orçamentário para esta Casa de Leis, estimando a receita e fixando a 
despesa, no valor de trinta milhões, naquela oportunidade, já questionou como seria 
atingido tal valor estimado, valor esse que não foi atingido, mas, por outro lado, não houve 
redução em comparação ao ano anterior. Acrescentou que, se desconsiderados os valores 
citados, relativos ao SUS e SAMU, ainda assim sobra um valor de quinhentos a seiscentos 
mil reais, ou seja, houve aumento na arrecadação. Enfatizou que, apesar de todas as 
situações adversas, houve sim um crescimento de arrecadação, comprovado em reunião 
pelos técnicos da área, tanto deste Legislativo, quanto do Poder Executivo. Disse ainda que 
este aumento poderia ter sido trabalhado desde o mês de março, antes do período eleitoral, 
com a possibilidade de conceder um reajuste salarial adequado ao funcionalismo. 
Reportando-se à obra paralisada no CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo 
Expedicionário Benedito da Fonseca, lembrou que foi iniciada por um novo projeto  e, 
visitando o local, no último sábado, declarou-se preocupado com a saída dos ocupantes da 
arquibancada, em caso de desavença de torcedores, entre outros casos. Alertou para que 
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seja avaliada esta situação neste novo projeto, evitando que, mais tarde, os torcedores 
fiquem encurralados e sofram conseqüências. Agradeceu o Sr. Presidente e toda Câmara 
Municipal que, tão logo decidiu pela devolução antecipada do recurso, no valor de cento e 
vinte mil reais,  à Prefeitura Municipal, e esta à Santa Casa de Misericórdia Frederico 
Ozanan, votaram favoravelmente ao projeto pertinente e soube que retomou o 
agendamento com os Médicos Especialistas. Ressaltou que este é resultado de um trabalho 
desta Casa de Leis, contudo, contudo, há a necessidade de verificar quais os reais 
agendamentos e atendimentos especialistas que foram retomados, além do prazo. 
Comentou que esteve conversando com alguns médicos que atendiam na Santa Casa local, 
os quais reclamaram mais da forma com que foram dispensados, e que um deles se propôs 
a continuar o atendimento por mais uma ou duas semanas e, mesmo assim, lhe informaram 
que a ordem era não, pois, não era mais para atender. Reiterou que a retomada dos 
agendamentos com especialistas foi resultante da luta dos Vereadores desta Casa de Leis, 
fato importante que registra porque integra as comissões que estiveram envolvidas e 
acredita que, comentando, todos podem conhecer o empenho dos Vereadores que se 
preocupam em todas as áreas, seja com o salário dos funcionários ou com os problemas na 
área de saúde. Por fim, reiterou que o Chefe do Poder Executivo já deveria ter enviado as 
respostas de seus requerimentos, pois, já se passaram meses, portanto, quando responder, 
deve enviar um calhamaço de documentos, assim como já fez outrora, após cobranças. O 
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS disse que, lendo o jornal “A Semana”, 
constatou que a Clínica para Dependentes do Alto Tietê iniciará seu funcionamento em 
2013, acrescentando que isso é resultado de um trabalho desta Casa de Leis junto às 
demais Câmaras da região, no ano passado. Informou que estão aguardando a 
formalização do Conselho de Álcool e Drogas, em Mogi das Cruzes, para efetivar o 
funcionamento. Ressaltou a importância desta conquista para a região que não contava com 
uma clínica para encaminhar os dependentes, informou que serão abertas algumas vagas 
para este município, porém, acredita que as vagas inicialmente disponibilizadas poderão ser 
insuficientes para atender os salesopolenses. Reportando-se também à questão do 
orçamento do município, disse que a reunião foi muito importante para ouvir tanto a 
Secretária Municipal de Finanças quanto o Assessor Contábil Legislativo, que elucidaram 
melhor acerca do crescimento ou não do orçamento. Disse que a questão da previsão 
orçamentária é complexa, mas, mesmo assim, deu para entender o que está acontecendo, 
graças aos esclarecimentos do Sr. Jaime - Assessor Contábil Legislativo, acerca do que 
vem acontecendo com as finanças do município. Enfatizou que aos membros da CFO – 
Comissão de Finanças e Orçamento (Ver. Sebastião – Presidente e Ver. Vanderlon – 
Membro), a reunião teve um valor muito grande para entendimento da real situação. Disse 
que houve crescimento da receita e, mesmo assim, a Secretária Municipal de Finanças fez 
algumas colocações acerca de verbas que entram no orçamento com destino próprio, não 
podendo ser utilizada para outros fins, seja para folha de pagamento dos funcionários, 
repasse à Santa Casa ou outros. Finalizando, registrou que os números que devem ser 
analisados são complexos, daí a importância do esclarecimento pelos técnicos da área. 
Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Pedro da Fonseca, o VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA iniciou sugerindo a todos os Vereadores, face ao  elevado número 
requerimentos pendentes de respostas do Executivo Municipal, que mencionem seus 
números, listando-os para que ele possa cobrar tais respostas, haja vista que os prazos não 
foram cumpridos. Disse acreditar que, cobrando essas respostas atenderá todos os 
Vereadores e ainda a população que também espera uma resposta, portanto, sugeriu um 
mutirão para que sejam todos atendidos. Reportando-se à Santa Casa local, disse que 
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comentaria sua complexidade e acerca dos repasses que não foram feitos àquela entidade. 
Iniciou dizendo que a reunião, realizada nesta Casa de Leis, contando com a participação 
da Secretária Municipal de Finanças e o Assessor Contábil deste Legislativo, para discutir 
acerca da receita corrente líquida do município, foi muito importante porque ficou entendido 
que alguns repasses não eram computados e o foram a partir deste ano. Acrescentou que, 
detalhadamente, houve uns quinhentos e poucos mil reais de acréscimo na receita, mas, 
este valor conta com algumas emendas destinadas, dentro das quais pode sobrar ainda uns 
duzentos ou trezentos mil reais, que devem ser diluídos nos doze meses ou no semestre, 
para então entender quanto ficará por mês e onde será aplicado. Disse que não pode 
perdoar, diante da previsão orçamentária enviada para esta Casa de Leis, demonstrando 
que foi mal calculada, mal dirigida e mal administrada, o aperto atual da Santa Casa local 
por falta dos repasses. Acrescentou que foi feito um trabalho conjunto, mas, admitiu que 
isso significa apenas a “colocação de um band aid naquele caso, que é cirúrgico”. Falou que 
isso vem acontecendo, há anos, não é de agora, contudo, ressaltou que é necessário, 
administrativamente, cumprir os convênios, pois, se são formalizados, é para serem 
cumpridos. Registrou que o paciente depende da consulta e do encaminhamento, e isso é 
vinculado ao dia e hora que ele precisa, ao contrário dos problemas relativos a uma estrada, 
por exemplo, que necessita passar uma máquina, o que pode esperar dois dias ou mais, 
para ser incluído numa programação,  mas, um problema de saúde, não dá para esperar, 
seja neste município ou no País inteiro. Enfatizou a necessidade da Administração Municipal 
atentar-se às necessidades para definir prioridades em todas as secretarias municipais, seja 
de educação, segurança, saúde, esporte, estradas ou outras, o que obriga, portanto, um 
planejamento. Citou como exemplo, se este Legislativo Municipal, teve condição de 
antecipar a devolução, é porque, desde a Diretora, os Vereadores, os Assessores Jurídico e 
Contábil, souberam administrar, portanto, ninguém poderá acusar de má administração. 
Ressaltou que todo e qualquer documento que entra nesta Casa de Leis tem resposta, 
portanto, não é justo que os requerimentos desta Casa de Leis tenham resposta tardia, 
atrapalhando o andamento de todos os serviços deste município. Lembrou que, após fazer 
pesquisa em outras Câmaras Municipais, encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal o modelo da 
minuta de contrato a ser firmado com a Sabesp, mas, até o momento, também não obteve 
resposta. Disse que, talvez, um município rico, não esteja precisando renovar o contrato 
com a Sabesp e suas melhorias conseqüentes. Cobrando o Prefeito Adilson acerca dos 
compromissos assumidos e ainda não realizados, registrou que está aguardando resposta 
acerca do pátio, da melhoria do policiamento, da Empresa Bandeirante Energias do Brasil e 
de todos os demais que prestam serviço à população local. Falou que, ainda esta semana, 
fará um levantamento dos trabalhos apresentados ao longo destes três anos e nove meses 
de governo,  para verificar quantos requerimentos e indicações foram encaminhados, 
respondidos e executados, pois tem um compromisso sério de trabalhar e responder à 
população, e este é o maior compromisso a que se propôs desde que assumiu o cargo de 
Vereador. Acrescentou ainda que a população merece resposta, seja pessoalmente, 
imediatamente ou não, portanto, se chateia ao constatar essa situação, pois, ao longo 
destes três anos e nove meses, esta Casa só se manteve com a finalidade de se unir e 
ajudar, independente de divergências políticas, aprovando o que seria melhor para a 
população e buscado um resultado proveitoso. Comentou que existem inúmeras leis não 
cumpridas, questionando então, o que isso ajuda a população e finalizou falando que é 
difícil lidar com as questões públicas e políticas, contudo, acrescentou que isso se torna 
mais difícil ainda no período eleitoral. Retomando a presidência, e não havendo mais 
oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra como Líder de Bancada (PTB) 
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ao Ver. Vanderlon Oliveira Gomes que dirigiu-se ao Sr. Presidente, dizendo que,  para a 
transparência dos trabalhos e para que o povo possa, de fato, acompanhar tudo o que vem 
ocorrendo, inclusive no que se refere à repasse, bem como para entender as questões 
afetas à receita líquida do município, frisou-lhe, mais uma vez, que seja publicado,  no site 
oficial da Câmara Municipal, o vídeo da já citada reunião da Comissão de Finanças e 
Orçamento. Acrescentou que, estando publicada, as pessoas que tiverem interesse em 
asssitir  terão o entendimento da real situação do município. Ressaltou que gostaria que o 
Sr. Presidente acatasse este pedido, o qual apresentou por escrito no último dia cinco, 
disponibilizando assim o vídeo da  reunião no site oficial deste Legislativo, aos interessados. 
O SR. PRESIDENTE respondendo ao último orador, disse que, poderia colocar o vídeo, 
mas, além dele, também acredita que seria bom que a Comissão de Finanças e Orçamento 
apresentasse um relatório, bem como um parecer encartando os números. Esclareceu que 
com o Relatório solicitado, será apontado que um valor refere-se ao repasse SUS que, 
anteriormente, não era incluso, bem como os valores das emendas destinadas para se 
chegar a um número real, acerca do acréscimo, ou se este é fictício em relação à previsão 
orçamentária. Falou que deve-se tratar com a verdade e é isso que importa, sendo assim, 
se tem um valor à maior, seja de seiscentos ou setecentos mil reais, que seja apontado. 
Concluiu dizendo que isso é justo que a população saiba e ela terá todo direito para, se 
quiser, requerer cópia deste (relatório) ou de qualquer outro documento, que lhe estará à 
disposição como sempre esta Casa de Leis tem feito e mantido,  graças à Assessoria e o 
trabalho dos Vereadores. Em seguida, também concedeu a palavra, como Líder de Bancada 
(PR),  ao Ver. Claudinei José de Oliveira que deixou claro que, da mesma maneira que ele 
e outros Vereadores, além desta Casa de Leis, com a sua organização, dispõem da relação 
dos requerimentos não respondidos, o Poder Executivo também deve ter sua relação dos 
documentos protocolados. Diante do fato, entende que não será necessário que esta Casa 
de Leis faça o levantamento das respostas pendentes,  cabendo esta função à Secretaria e 
funcionários competentes. Acrescentou que é muito cômodo, para o Poder Executivo, que o 
Vereador faça este levantamento, como já fez em outras gestões, portanto, espera que a 
Administração faça o seu  trabalho e envie os documentos solicitados para esta Casa de 
Leis, que já deveriam ter sido encaminhados. Lembrou que isso é responsabilidade do 
Chefe do Poder Executivo, na forma da lei,  e do funcionário que não vem cumprindo com 
seu dever. Reiterou que não há necessidade de fazer o levantamento dos requerimentos de 
todos os Vereadores não respondidos. Disse que outros Vereadores podem não ter 
requerimentos pendentes de resposta, somente ele, motivo pelo qual está cobrando. 
Reportando-se à questão de saúde, já tratado nesta data, enfatizou que a Santa Casa é 
apenas um item no setor, haja vista que falta seringa no Posto de Saúde para realizar 
lavagem no ouvido de munícipes, copo descartável para tomar água, entre outros, portanto, 
o problema de saúde abrange o Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade de Saúde do 
Distrito do Remédio e outros. Disse ainda que, se não tinha recurso para combustível de 
veículo que levava pacientes aos hospitais da região, e muitas pessoas tiveram que pagar 
carro particular, questionou como que, de uma hora para outra, começaram a realizar 
atividade com o trailer odontológico. Disse que isso o deixa indignado pois, não se faz a 
assistência básica, mas, sai para atender situações que poderiam atender na própria sede. 
Por fim, desculpou-se por usar esse tempo, como líder da sua bancada, para expor tais 
casos como estes, porém, disse que revolta-se ao ver os casos que envolvem os convênios 
de funerária, lixo e outros, prejudicando a todos. O SR. PRESIDENTE, dirigindo-se ao último 
orador, disse que enviará ao Sr. Prefeito Municipal um pedido geral, pois, são diversas as 
situações. Acrescentou que tudo que está ocorrendo não é por falta desta Casa de Leis 
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enviar documentos, sugerindo, portanto, que todos continuem a cumprir seu papel, 
esperando que haja mais respeito com relação aos prazos, pois, a população espera o 
retorno. Nada mais havendo 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 10 de Setembro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Setembro de 2012.  
            
            


