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ATA DA 32ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Novembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos
doze dias do mês de Novembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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 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:
MENSAGEM Nº 1.155 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 025/12
(Cria o Fundo Especial da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município – FUNJURÍDICO
– e dá outras providências); PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/12 (Regulamenta a
concessão de reembolso para as despesas de viagens dos Vereadores e Servidores e dá
outras providências), de autoria da Mesa Diretora – desps.: Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº 116/12 – Solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, encaminhar os Relatórios e Anexos, conforme seguem: a) 01 –
Demonstrativo de Restos a Pagar, b) 09 – Receita orçada com a arrecadada, c) 10 –
Despesas autorizadas com as realizadas, d) Relatório Analítico de Credores, do Ver.
Vanderlon Oliveira Gomes – desp.: Aprovado, encaminhe-se; 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 Amvbulatorial e Hospitalar; e
no valor de R$ 30.156,83 para p Pagamento de PAB FIXO – ambos competência
Outubro/12; CONVITE do Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes – Exmo. Senhor Marco
Aurélio Bertaiollipara a Plaestra de Apresentação do PPAIS – Programa Paulista da
Agricultura de Interesse Social para produtores do cinturão verde de Mogi das Cruzes, a
realizar-se no dia treze de Novembro, às nove horas, na Associação Comercial de Mogi das
Cruzes – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura o Sr. Presidente concedeu
a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou
dizendo que apresentou o Requerimento Nº 116, para fazer um levantamento do que foi
feito com o recurso público neste ano, pois, é comum receber reclamações pessoais ou via
telefone, acerca da falta de coleta de lixo. Disse que, ao procurar o setor responsável,
recebeu como resposta que o serviço não é prestado devido à falta de combustível para os
caminhões coletores. Disse que também vem recebendo várias reclamações sobre a Área
de Saúde, com relação aos exames não mais realizados nesta cidade, diante da dívida com
os laboratórios contratados, e com os que são destinados aos hospitais da região, para os
quais não há combustível para o transporte. Acrescentou ainda que outras reclamações
ainda se referem ao atraso no pagamento dos salários dos servidores municipais, além da
dívida do Município com as empresas concessionárias de serviços públicos, como Sabesp e
Bandeirante Energias do Brasil. Comentou que vem sendo questionado sobre o paradeiro
dos recursos municipais arrecadados, face às dívidas para com todos os fornecedores.
Disse que é necessário saber onde foi aplicado o recurso porque esta Casa de Leis
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aprovou o orçamento, a receita entrou, portanto, é necessário saber de que forma foi usada,
o que e a quem foi pago, pois, há muitos credores que procuram o orador para saber a
quantas anda a receita do município. Lembrou que, há algum tempo, o Prefeito Adilson
disse que houve queda na receita, mas, tal qual naquela oportunidade, continua
reafirmando que não houve queda de receita, apenas não alcançou a arrecadação
esperada, e que se fizer um comparativo com os anos anteriores, pode-se confirmar este
dado. Esclareceu ainda que, foi feita uma previsão orçamentária além do que seria
arrecadado e gastaram em cima desta previsão e não do real arrecadado, portanto, a falta
de planejamento resultou nesta desorganização, prestação de serviço de má qualidade e
consequentes reclamações da população. Citou, como exemplo, o Bairro Ribeirão do Pote
que ficou aproximadamente quarenta dias sem coleta de lixo, contudo, lá há um canil que
acumulou mais de vinte sacos, gerando um problema sério de saúde pública para todos os
moradores dos arredores. Informou que, neste particular, contatou o setor municipal
competente, solicitando solução do problema e, não fossem tomadas as providências até
esta data, procuraria o Promotor Público expondo o caso e solicitando-lhe medidas.
Concluiu dizendo que, diante dos problemas, tem encontrado dificuldades para justificar à
população que está fazendo sua parte, reivindicando e cobrando, contudo, a população
quer o serviço prestado e não apenas informações. Por fim, disse esperar que o Sr. Prefeito
Municipal responda seu Requerimento, dentro do prazo determinado pela Lei Orgânica do
Município e, do contrário, solicitou ao Sr. Presidente que, no dia seguinte ao vencimento do
prazo, encaminhe o caso ao Promotor Público, dizendo que o Prefeito Adilson não cumpriu
a LOMS e assim, dificultando o trabalho de fiscalização dos Vereadores. 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 do PARECER CFO Nº
046/12 referente ao PROJETO DE LEI Nº 024/12 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Salesópolis, para o exercício de 2013), de autoria do Poder Executivo.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou a matéria em única discussão. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dizendo que sua intenção era esclarecer que este
projeto de lei está repetindo, para o próximo ano, o orçamento estimado para este ano, pois,
conforme todos estão cientes, a arrecadação deste ano não atingiu o previsto, conforme já
comentado. Informou que o orçamento total para o próximo ano é de trinta milhões de reais,
sendo sete milhões de reais para a Área de Saúde e oito milhões de reais para a Área de
Educação. Acrescentou ainda que, se for arrecadado o valor estimado, atenderá a
necessidade da futura gestão, contudo, reiterou que o valor do orçamento repete o previsto
no ano anterior. Lembrou que, quando se fala dos problemas na coleta de lixo, no
atendimento das Áreas de Saúde ou de Educação, alvos de reclamações dos munícipes,
entende que tudo ocorreu porque a Administração Municipal pegou o valor orçado, dividiu
por doze meses e gastou o que era apenas estimado, sem se preocupar em buscar a
arrecadação para atender as despesas. Disse que queria deixar bem claro o motivo da atual
situação, pois, embora o orçamento para este ano tenha sido estimado com um aumento de
um milhão e meio ou dois milhões de reais em relação ao ano anterior, e embora tal
arrecadação não tenha atingido o previsto, o gasto foi feito. Alertou que, para o próximo
ano, não se deve utilizar o total dos trinta milhões de reais previstos sem ter a certeza da
arrecadação, sugerindo utilizar apenas vinte e cinco ou vinte e seis milhões de reais,
reservando a sobra para o segundo semestre, evitando assim que os problemas se repitam
e consigam atender os anseios e necessidades do município. Por fim, ressaltou que a Área
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de Educação, pelo recurso que recebe, é independente da própria Prefeitura Municipal,
necessitando apenas que o orçamento seja bem cuidado, bem panejado e bem
administrado, evitando repetir os atuais problemas, pois, é suficiente para atender o
transporte, a alimentação, alguns setores da saúde e a própria Área de Educação. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que o Nobre Par Claudinei deixou bem claro a
forma que esta Casa de Leis aprova o orçamento do município, cabendo ao Poder
Executivo ter a conduta correta para administrar e aplicar a arrecadação. Enfatizou a
necessidade de se ficar atento, porque o projeto em questão é apenas uma previsão
orçamentária, tanto que ele próprio, na condição de Vice-Prefeito eleito, a assumir no
próximo ano, antes de tomar a sua decisão nesta votação, reuniu-se com os Assessores
Jurídico e Contábil deste Legislativo e o apresentou ao Prefeito eleito para o próximo
mandato – Engº. Benedito Rafael da Silva, a fim de bem saber gerenciar o município. Disse,
por fim, que este recurso, no valor de trinta milhões de reais, parece que é muito, mas,
todos sabem que não é, diante da demanda do serviço público a ser atendida. Ninguém
mais se manifestando, foi o referido Projeto de Lei Nº 024/12 submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade. 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. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA disse que, juntamente com os Nobres Pares Pedro e Sebastião, integra a
COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, que recebeu um
Ofício Especial do CAE – Conselho de Alimentação Escolar, assinado pela Presidente deste
Conselho – Professora Ruth Wuo Pereira, informando a falta de nutricionista, de
combustível para distribuição de gêneros alimentícios às escolas, causando perda de
produtos, além do desvio de função das Merendeiras que, embora concursadas para o
cargo, passam a exercer outras funções, prejudicando seriamente o setor. Falou ainda que
neste ofício, o Conselho solicita que esta Casa de Leis tome algumas medidas, entretanto, a
Comissão chegou ao entendimento que deveria oficiar o Presidente deste Legislativo, para
que ele encaminhe o caso ao Sr. Prefeito Municipal e que este informe esta Casa de Leis
sobre as medidas que adotar. O orador disse que, conforme já registrou, as Áreas de
Educação e Saúde consomem metade do orçamento do município, sendo o orçamento da
primeira maior ainda, portanto, se o recurso tivesse sido bem aplicado, este ofício não seria
discutido, tampouco encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal. Quanto à falta de Nutricionista,
o orador disse que, além da sua atuação na própria merenda escolar, precisa preencher
documentos e elaborar relatórios para não perder recursos para o município. Falou que, na
Área de Educação, não pode faltar combustível, pois, é a área que tem o maior orçamento,
dispõe de veículos, porém, disse acreditar que utiliza menos combustível que as demais,
portanto, não sabe como está faltando combustível a ponto de se perder alimentos, nos dias
de hoje, quando muitas pessoas passam fome. Quanto ao terceito item daquele ofício, ou
seja, desvio de função de servidores da área, lembrou que, há muito, vem brigando com
relação a este caso, já o encaminhou ao Ministério Público, o qual lhe apresentou alguns
questionamentos que já respondeu. Acrescentou que, embora no referido ofício, cite apenas
o caso de desvio de função de merendeira, ele e o próprio Sindicato dos Servidores
Públicos já falaram sobre desvio de função em outros setores. Lembrou que, nas atas do
Conselho do FUNDEB, há registro sobre a aplicação de recursos da Área de Educação em
funcionários que não atuam mais na área, portanto, o desvio de função de Merendeiras é
mais uma denúncia. Disse que pretende chamar a atenção do Chefe do Poder Executivo,
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para os dias restantes do seu mandato, a fim de que ele olhe para o município e acerte tais
situações, devolvendo os servidores aos seus cargos de origem. Comentou que respondeu
ao Promotor de Justiça, como poderia apontar o desvio de um funcionário se não dispõe da
sua origem, sugerindo-lhe pedir ao Chefe do Poder Executivo, a função de origem de cada
funcionário e onde estão atualmente, pois, designados ou não, sabe-se que há merendeiras
atuando na Área de Saúde, braçal na Área de Administração, entre outros. Disse que
recolocar os funcionários nos seus cargos seria uma boa solução para o problema
financeiro do município, que já ultrapassou o limite da Folha de Pagamento, atingindo
cinquenta e cinco por cento e, se conseguir chegar a quarenta e cinco por cento, evitará
problemas com o Tribunal de Contas do Estado, neste exercício de 2012, já que em outros
anos há complicações. Comentou que, desta forma, a solução estará nas mãos do Prefeito
Adilson, ou seja, da mesma forma que ele levou os funcionários aos diversos setores da
Administração, deve reconduzi-los aos seus setores de origem, atendendo o Tribunal de
Contas do Estado, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho do FUNDEB.
Ressaltou também que, desta forma, será feito o que a legislação permite, o que é possível,
garantindo a solução de parte dos problemas. Quanto à coleta de lixo, o orador informou
que recebeu um e-mail, com quatro fotografias, expondo o lixo acumulado em um local
deste município e que, devido à vários fatores, não conseguiu documentar talo fato,
contudo, disse esperar que os responsáveis da Administração Municipal, que estão
assistindo esta sessão, tomem as medidas urgentes e necessárias. Declarou saber das
dificuldades para levar o lixo até o Aterro Sanitário, mas, ressaltou que, pior que isso, é
coletar o lixo e depositá-lo em uma área deste mesmo município, numa atitude ilegal, seja
no aspecto ambiental ou administrativo, sendo esta uma responsabilidade muito grande.
Enfatizou que espera que os responsáveis resolvam o caso e retirem o lixo daquele local,
evitando mais denúncia, multas e inquéritos, envolvendo judicialmente mais pessoas, por
descumprimento da lei e concluiu reconhecendo a dificuldade para o transporte do lixo,
mas, que a solução não pode ser de qualquer forma. Falou que, pela sua experiência, a
atitude adotada pela Administração Municipal, escolhendo quatro funcionários e
dispensando-os para enxugar a Folha de Pagamento, não é a solução, entendendo que é
necessário dispensar os funcionários comissionados, os que foram contratados através de
empresa terceirizada, como do Consórcio, bem como rever o aumento dos gastos da Folha
de Pagamento com os desvios de função. Por fim, solicitou ao Chefe do Poder Executivo,
que dispense maior atenção para estes casos e, mais que isso, adote providências,
evitando transtornos ainda maiores para o início da próxima gestão. O VER. VANDERLON
OLIVEIRA GOMES, dirigindo-se ao Sr. Presidente, lembrou-lhe que, na sessão anterior,
solicitou o agendamento de reunião com representantes da empresa de telefonia fixa, face
aos constantes roubos de fios telefônicos na Rodovia SP-88, proximidades do Bairro Capela
Nova. Informou que, naquela mesma noite da solicitação, ou seja, na madrugada de
segunda para terça-feira passada, foram roubados novos cabos telefônicos naquele local.
Os moradores reclamaram e novos cabos foram recolocados, mas, na madrugada de quarta
para quinta-feira, ocorreu novo roubo, os quais foram recolocados após reclamações,
entretanto, novo roubo ocorreu na madrugada de sábado para domingo. O orador disse que
este caso é motivo de piada, portanto, vergonhoso para a empresa que deveria tomar uma
providência séria, haja vista que as ocorrências são sempre no mesmo local. Disse ainda
que a empresa deveria orientar os moradores a registrarem os devidos Boletins de
Ocorrências junto à Delegacia local, documentando tais casos. Informou que, na próxima
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sessão, pretende apresentar uma proposição sobre o caso, incluindo relatos de moradores,
pois, um dos moradores lhe contou que, há dois meses, sua conta telefônica vem zerada
diante de tantos roubos de fios. Enfatizou ainda, a necessidade de tomar providências
judiciais, porque o povo vem sendo lesado e a empresa de telefonia não toma as devidas
providências, e as Polícias Militar e Civil devem ser comunicadas para tomar medidas e
evitar que os moradores sejam sempre prejudicados. Acrescentou ser necessário que a
Polícia Civil disponibilize seus investigadores para descobrir o que vem ocorrendo,
considerando impossível que gente de fora esteja vindo roubar esses cabos, sempre no
mesmo lugar, necessitando então, de boa vontade para que os criminosos sejam
responsabilizados judicialmente. Reiterou ao Sr. Presidente, o pedido para a nova reunião
com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, cujo representante ficou de dar retorno
sobre os casos já tratados, declarando-se constrangido em sempre ligar para a empresa
cobrando resposta sobre uma simples ligação de energia elétrica. Comentou sobre
munícipes que dependem apenas desta ligação para mudarem-se para suas casas próprias,
todavia, continuam pagando caros aluguéis, resultante da má vontade e má gestão dos
administradores da Empresa Bandeirante Energias do Brasil. Concluiu reiterando ao Sr.
Presidente que se empenhe e contate a empresa, sugerindo, se necessário, solicitar a
intervenção de Deputados para solução dos problemas relacionados à energia elétrica.
Disse que, apesar das dificuldades pelas quais o município vem passando, muitos
munícipes vêm sendo motivo de orgulho para esta cidade. Citou a Banda Hardcore, do
estilo rock in roll, formada por salesopolenses, que se apresentou em São Paulo e
conseguiu agendas para se apresentar em São Caetano, Barretos, São Paulo neste mês de
dezembro, o que é motivo de orgulho para esta Casa de Leis, para Salesopolis e,
especialmente, para seus pais e demais familiares. Informou que referida banda é formada
pelos seguintes integrantes: Márcio Ferreira – vocal, Gabriel Fabri – baterista, Mário
Medeiros e Gustavo Prado – ambos guitarristas, Pedro Fabri – baixista, todos jovens que
levam o nome desta cidade à nível de Estado, sendo isso muito gratificante e, portanto,
todos devem torcer pelo sucesso deles. Parabenizou os atletas de corrida de rua deste
município que, no último final de semana, participaram da Terceira Etapa 2012 do Circuito
de Corrida de Rua, no município de Ilhabela. Informou que, dentre cento e quarenta
inscritos, o conhecido salesopolense “Osvaldinho da Parabólica” conquistou o segundo
lugar na classificação geral, portanto, mais uma vez, representando e elevando o nome
deste município, um atleta que merece reconhecimento pelo seu desempenho. Registrou
ainda os demais atletas salesopolenses que conseguiram classificação e colocação no
pódio, conforme a sua categoria: Murilo Siqueira – 1º Colocado, Fabrício de Paula Laurindo
– 3º Colocado, Luiz Fernando de Souza Matos – 1º Colocado, Robson Felipe Nepomuceno
da Silva – 2º Colocado, Osni Pinto da Fonseca – 1º Colocado, Mário Vilanova – 3º
Colocado, e René Vicente Vilanova – 1º Colocado. Por fim, disse que fazia questão de
registrar cada um dos atletas porque, diante das dificuldades que o município enfrenta,
inclusive na Área de Esportes, eles competem por conta própria, representam muito bem
esta cidade e ainda trazem muitos troféus, portanto, reiterou que são merecedores do
reconhecimento e motivo de orgulho para Salesópolis. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE informou que a Diretora Administrativa deste Legislativo –
Sra. Arlete, já efetuou os contatos para a reunião com representantes da Telefônica e
Polícias Militar e Civil, contudo, depende do retorno daquela empresa, para então contatar
ambas Polícias. Disse que, para a reunião com a Empresa Bandeirante Energias, só falta a
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confirmação da data por parte da empresa, devendo ocorrer entre os próximos dias vinte e
três ou vinte e oito, devido aos próximos feriados e pontos facultativos, aguardando, então,
o retorno do Sr. Marcos Scarpa – Diretor representante da concessionária de energia
elétrica. Em seguida, procedeu a leitura do Decreto Nº 004/12, declarando ponto facultativo
neste Legislativo, nos dias dezesseis de novembro, que sucede o Feriado Nacional da
Proclamação da República, no dia dezenove de novembro – Dia da Bandeira Nacional e,
vinte de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra, obedecendo o calendário
decretado pelo Executivo Municipal, por meio dos Decretos Nºs 2.813 e 2.871/12.
Finalizando, lembrou então que, na próxima segunda-feira, dia dezenove de novembro, não
haverá sessão ordinária neste Legislativo. 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 12 de Novembro de 2012.
PRESIDENTE

:

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

