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              ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Setembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste 
Poder Legislativo, realizou-se a Vigésima Quinta 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 ausência do Ver. Claudinei  José de Oliveira e 
presença dos demais 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 dos presentes, 
ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira.  Ato contínuo, o Sr. 
Presidente 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: MOÇÃO Nº 009/12 - DE CONGRATULAÇÕES 
ao Dom PEDRO LUIZ STRINGHINI pela sua nomeação como Bispo Diocesano de Mogi das 
Cruzes – desp.: Aprovada, encaminhe-se; PARECERES CFO Nºs 039 – referente ao 
OFÍCIO Nº 152/CGP do Poder Executivo, encaminhando, em atendimento a Lei Orgânica do 
Município,  cópia de Contratos, Termos Aditivos e Rescisões Amigáveis, relativas aos 
meses de Junho e Julho/12 – Arquive-se, Plenário ciente; 040 – referente aos Balancetes 
Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de Abril e Maio/12, 
incluindo Folhas de Pagamento, Demissões e Rescisões de Servidores e Assessores; e 
041/12 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 
mês de Julho/12 – desps.: Aguarde-se os respectivos pareceres prévios do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, para então emitirem os pareceres finais e conclusivos; 
BALANCETE FINANCEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao 
mês de Agosto/12 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 026/12 - 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando cópia da 
sua Resolução Nº 02/12 que dispõe sobre a lista de candidatos inscritos para Seleção e 
Eleição dos Conselheiros Tutelares – Gestão 2013/2015; 0236/12 - da Caixa Econômica 
Federal, comunicando a liberação de recursos financeiro no valor de R$ 146.950,00 para o 
Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, Modalidade Implantação ou Melhoria de 
Obras de infraestrutura urbana; 23/12-MLI 11 da Sabesp, informando os valores previstos 
para o faturamento 2013, relativos à sua prestação de serviço, o qual será utilizado na 
montagem e consecução das peças orçamentárias do município; COMUNICADOS sobre a 
liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 108.457,95 para o 
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta complexidade ambulatorial e hospitalar; no 
valor de R$ 30.156,83 para Pagamento de PAB FIXO; e no valor de R$ 12.500,00 para o 
Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 – todos 
competência Agosto/2012 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente;  OFÍCIO Nº 281/12 ADM da 
Secretaria de Administração de Pessoal, encaminhando o Balancete Financeiro da Santa 
Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referente ao mês de Junho/2012 – desp.: Às 
Comissões de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde.  
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Edis inscritos. O VER. PEDRO 
DA FONSECA iniciou reportando-se ao Ofício Nº 23/12-MLI 11 da Sabesp, comentando que 
a empresa cobra, mensalmente, deste município, que é produtor de água, um valor superior 
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a trezentos mil reais. Lembrou que o município está em fase de renovação do contrato com 
aquela estatal, portanto, deve considerar que a cidade recebe muito pouco do Estado em 
compensação aos cuidados com que tratar seus mananciais. Disse que isso mostra o 
contraste existente, pois a empresa construiu a Barragem de Ponte Nova na área mais 
produtiva do município, na época, tanto para a pecuária quanto para a lavoura, mas, embora 
forneça água para outros municípios, Salesópolis recebe muito pouco à título de 
compensação do Estado. Registrou sua indignação pela situação, enfatizando que até 
poderia cobrar da população pelo tratamento do esgoto, mas não pelo fornecimento de 
água, pois está cobrando do próprio município produtor. Ressaltou que tudo isso deve ser 
considerado na renovação do contrato que, provavelmente,  será discutida após as eleições, 
reiterando sua indignação pelo fato do município ser produtor e ainda pagar essa 
quantidade de dinheiro à Sabesp. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Pedro 
da Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  iniciou justificando oralmente a Moção 
de Congratulações Nº 09, de sua autoria e apoiada pelos demais membros desta Casa de 
Leis, enfatizando que o Bispo Dom Pedro é o quinto da Diocese de Mogi das Cruzes, cuja 
posse acontecerá no próximo dia vinte e quatro de novembro, às dezesseis horas em local 
ainda não definido, lendo a justificativa anexa à proposição. Em seguida, também reportou-
se ao Ofício Nº 23/12-MLI 11 da Sabesp, comentando que fez um levantamento junto à 
todas as cidades que renovaram seus contratos com referida estatal, haja vista que o 
contrato deste município, com validade de trinta anos, já está vencido há seis anos. 
Enfatizou que isso mostra um prejuízo que não é momentâneo, mas, que se arrasta há seis 
anos, motivo pelo qual, juntou as informações que colheu junto àqueles municípios e 
solicitou ao Assessor Jurídico deste Legislativo preparar uma minuta de contrato, que 
encaminhou ao Sr. Prefeito, determinando todas as condições para tal renovação, com 
benefícios para este município. Disse esperar que o Prefeito Adilson tome as devidas 
providências, ainda neste ano, porque há um gasto fora do comum,  que o município 
poderia aplicar em obras de benfeitoria e melhorias em loteamentos e outras áreas 
atualmente privadas do saneamento básico. Enfatizou que vem cobrando uma definição,  
esperando que tudo ocorra ainda este ano. Com relação aos números informados no citado 
ofício, disse que, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Sabesp deve 
informar o valor do faturamento bruto acumulado anual, com parcelamentos e débitos, 
contudo, ainda não consta o lucro da empresa com as taxas cobradas da população, mas, 
apenas dos prédios públicos, como escolas e outros. Disse que tal documento apenas 
demonstra uma porcentagem do lucro que a Sabesp arrecada neste município, sem contar 
os valores que arrecada com a água captada e fornecida a outros municípios, enfatizando 
que Salesópolis atua como uma grande caixa d´água. Reiterou que esta “ladainha” se 
arrasta há trinta anos, portanto, é necessário que se consiga algum benefício para 
Salesópolis com a renovação do contrato. Por fim, disse esperar que o Sr. Prefeito, com a 
máxima urgência, encaminhe tal proposta. Retomando a presidência e não havendo mais 
oradores inscritos,  o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 
anunciada na última sessão, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 
PARECERES CJR Nº 26; COSPES Nº 015 e CFO Nº 042/12, todos favoráveis à regular 
tramitação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/12 (Institui o CÓDIGO DE 
POSTURAS DO MUNICÍPIO e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à única discussão e votação, a 
qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do 
Ver. Claudinei José de Oliveira, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser 
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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  lembrou que, na sessão anterior, foi comentada 
a questão das lombadas e, nesta data, em resposta ao seu Requerimento Nº 100, o 
Secretário Municipal de Obras informa que a lombada construída nas proximidades da 
entrada do Bairro dos Buenos foi concluída. O orador disse que viu a conclusão, contudo, 
reiterou e questionou a forma com que foi construída e, se não houve bom senso da 
Administração Municipal em refazer o serviço, conforme a legislação pertinente, disse que, 
mais uma vez, solicitará ao Assessor Jurídico desta Casa de Leis, encaminhar o caso ao 
Ministério Público, para que este então, determine à Prefeitura Municipal adequar a lombada 
dentro do padrão determinado pela legislação. Considerou impossível que o Secretário 
Municipal de Obras, que é Engenheiro, não tenha visto que a lombada está totalmente fora 
de padrão, expondo a população à risco, portanto, se não há bom senso, acordo ou 
atendimento aos seus reiterados pedidos expostos na tribuna desta Casa de Leis, fará sua 
obrigação como legislador e, enquanto representante do povo, agirá conforme determina a 
lei. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, lembrou-lhe que se comprometeu a publicar o vídeo da 
reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, após a entrega do relatório final. Contudo, 
soube que apenas autorizou a divulgação do relatório final elaborado pelo Assessor Contábil 
deste Legislativo e não o vídeo, conforme solicitado. O orador disse não entender os 
motivos desta decisão do Sr. Presidente desta Casa de Leis,  pois, desde o último dia cinco, 
solicitou a publicação do vídeo, sem atendimento. Acrescentou que o Sr.  Presidente deve 
ter suas razões para decidir não publicar o vídeo da referida reunião, contudo, enfatizou que 
ele (o orador), enquanto Vereador,  fez o que lhe cabia, ou seja, solicitou e participou da 
reunião, em que também esteve presente o Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento – Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Comentou que referida reunião 
foi gravada e, embora não tenha sido ele quem solicitou tal gravação, já que ela ocorreu, 
requereu então a publicação do vídeo, mas, como o Sr. Presidente não acatou seu pedido, 
restou-lhe informar aos munícipes que o relatório final foi publicado, reiterando que o Sr. 
Presidente não atendeu ao seu pedido para publicação também do vídeo. Ato contínuo, 
relembrou ainda os comentários da sessão anterior, acerca do problema com o pagamento 
dos professores da Rede Municipal de Ensino, em que foi incluído um valor em seus 
holerites, mas, o mesmo não foi depositado em conta bancária. Também lembrou que, 
naquela sessão, disse que aguardaria até a data prometida pela Administração Municipal 
para o pagamento e, como nada aconteceu, solicitou ao Assessor Jurídico deste Legislativo, 
elaborar uma petição para entregar,  junto aos holerites dos profissionais prejudicados, ao 
Sr. Presidente deste Legislativo, ao qual caberá encaminhar a denúncia à Procuradoria 
Regional do Trabalho. Prosseguindo disse que os Vereadores não podem ser omissos em 
caso tão grave como este, enfatizando que é direito do profissional, porque a lei foi 
aprovada pelos Vereadores, portanto, não ficará sentado em sua cadeira vendo coisas 
erradas acontecerem, os profissionais sendo prejudicado, sem nada fazer. Leu a denúncia 
que elaborou, a seguir transcrita, para conhecimento dos professores presentes, deixando 
aberto para sugestões, caso queiram acrescentar algo mais, pois tal documento seria 
protocolado, somente no dia seguinte a esta sessão: “Salesópolis, 24 de setembro de 
2012.  EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VER EADOR PAULO 
AROUCA SOBREIRA  Chegou ao conhecimento do Vereador que a esta subscreve, 
lastreados pelos documentos em anexo, que o Poder Executivo não está pagando 
corretamente os salários dos profissionais da educação, e nenhuma justificativa para essa 
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desídia foi apresentada. Tal fato não pode persistir, pois os professores necessitam receber 
corretamente os seus vencimentos, não podendo o Poder Executivo deixar de pagá-los, 
pois sabemos que as verbas para o setor da educação são repassadas integralmente e sem 
atraso, o que torna injustificável o não cumprimento dos direitos desses servidores 
municipais. Assim, solicito a Vossa Excelência, Presidente deste Legislativo, imediatamente, 
nos termos regimentais, o encaminhamento desta “denúncia” e respectivos documentos que 
a instruem, à PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO , aos cuidados 
do Dr. MARCO ANTONIO RIBEIRO TURA  (Coordenador) e GISELLE ALVES DE 
OLIVEIRA , DD. Procuradores lotados no Ofício de Mogi das Cruzes, localizado na Rua 
Professora Leonor de Oliveira Mello, nº 189, no Jardim Santista, em Mogi das Cruzes-SP, 
responsáveis pelas questões afetas aos direitos trabalhistas nesta Região do Alto Tietê.  
Vereador VANDERLON OLIVEIRA GOMES ”. Terminada a leitura, disse que protocolaria o 
documento para o Sr. Presidente da Câmara Municipal tomar as providências e, dirigindo-se 
aos professores presentes no plenário, esclareceu que age assim, pois não pode se omitir 
diante desse fato tão grave, em que eles estão sendo prejudicados.  Enfatizou que, se 
atualmente, a educação deste município ainda persiste com qualidade, mesmo diante da 
dificuldade, deve-se aos professores que levantam esta bandeira, gostam do que fazem e 
amam seus alunos. Por fim, ainda dirigindo-se aos professores presentes no plenário, disse 
que tomou tal decisão por não considerar justo que enfrentem tal situação e aquele 
(Vereador como ele) que tem o poder de representá-los fique quieto e se omita. O VER. 
PEDRO DA FONSECA iniciou dizendo que fazia suas as palavras do orador que o 
antecedeu, acrescentando ser injusto que, logo na pasta da Educação, na qual o 
recebimento de recurso mensal é certo, aconteça isto. Registrou sua indignação, 
enfatizando que ele, na qualidade de representante da Comissão de Educação desta Casa 
de Leis, juntamente com os Nobres Assessores Contábil e Jurídico deste Legislativo, 
elaborará documento para entregar ao Presidente deste Legislativo, para que tome as 
devidas providências. Finalizou reiterando a indignação dos Vereadores com o que vem 
acontecendo, não apenas na Área de Educação, mas, também na Área de Saúde, 
esperando que o Chefe do Poder Executivo adote as providências para minimizar a péssima 
situação enfrentada neste município. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
PRESIDENTE, reportando-se ao pedido de divulgação do vídeo da reunião, da Comissão de 
Finanças e Orçamento, cobrada pelo Nobre Par Vanderlon, disse que já foi bem claro, mas 
repetiu que não há o que omitir ou esconder nesta Casa de Leis, tanto que todos os 
documentos estão à disposição. Falou que é simples, diante da reunião em que a Secretária 
de Finanças da Municipalidade falou uma coisa e o Assessor Contábil deste Legislativo 
falou outra, pediu a elaboração de um relatório, onde se tem o entendimento de números e 
valores e não a discussão entre Executivo e Legislativo. Acrescentou que é por isso que 
esta Casa de Leis conta com um Assessor Financeiro e um Jurídico, pagos para ter 
conhecimento e alegar se as condições são certas ou erradas, legais ou ilegais. Disse que 
autorizou a divulgação do relatório (elaborado pelo Assessor Contábil deste Legislativo), 
conforme despacho que leu e segue transcrito: “autorizo a divulgação do relatório final 
referente a reunião com a Secretaria de Finanças Municipal e este Legislativo”. Comentou 
que, por tratar de números e alegações acerca da diminuição de renda, o que interessa são 
os números, se houve ou não aumento da receita, e o relatório final está publicado na 
íntegra, na internet, para qualquer cidadão do município ou do País acessá-lo. Ressaltou 
que o que interessa com relação à finanças são números e eles já estão publicados. 
Dirigindo-se ao Nobre Ver. Vanderlon, finalizou dizendo-lhe que solicitou o vídeo, mas, o 
relatório é contábil e este sim é que tem fundamento. Nada mais havendo a tratar, 
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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 24 de Setembro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
1º de Outubro de 2012.  
            


