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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Fevereiro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira 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 última Sessão, realizada no dia 27 de Janeiro de 2012. 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.  Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  
MENSAGEM Nº 1135/12 – PROJETO DE LEI Nº 004/12 (Altera o Artigo 3º “caput” da Lei Nº 
1254, de 06.10.1997, que dá nova redação a Lei Nº 1214, de 30.12.1995), de autoria do 
Poder Executivo – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão; OFICIO 006/CGP, de autoria 
do Poder Executivo, encaminhando Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, 
favorável às contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, no exercício de 2009, com 
exceção feita aos atos pendentes de apreciação – desp: À Comissão de Finanças e 
Orçamento;  REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  001 – Informar o 
motivo do nome da Rua da Lapa não ser citado na placa afixada na Avenida Professor 
Adhemar Bolina, acerca das obras de pavimentação e recapeamento de diversas ruas da 
cidade, bem como se houve alteração no processo, justificar e encaminhá-las; 002 – 
Informar o motivo da retirada das guias da Rua Sebastião Soares Leite, para onde foram 
levadas, com autorização de quem, o nome do responsável por tal obra e quando será 
concluída; 003 – Informar se há ou não previsão de colocação de refletores ou outro tipo de 
luminária na passagem sobre o muro de arrimo da Vila Henrique, todas do Ver. Claudinei 
José de Oliveira; 004 – Prestar informações diversas acerca do pessoal da área da saúde, 
como: relação com nome e local de trabalho de todos enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
enfermagem que compõem o quadra de pessoal da Municipalidade, os enfermeiros 
responsáveis pelos Postos de Saúde da sede e do Distrito do Remédio, se existe escala de 
revezamento desses funcionários e atual situação do pagamento de horas-extras e adicional 
de insalubridade, justificando o motivo caso não estejam recebendo, do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes;  e 005/12 – Informar a previsão de data e as medidas que adotará para 
solucionar os problemas do Bairro Padre José e Varjão, especialmente, com relação ao 
necessário reparo da ponte, a manutenção e colocação de material na sua estrada, também 
do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  001 – Determinar ao Setor de Obras, adotar as 
providências necessárias à melhoria da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, cujo Nº 1.800 
está instalado o Recanto da Lua Crescente, visitado por inúmeros turistas à procura do 
famoso “Paulo das Ervas”;  002 – Determinar ao setor competente, realizar os serviços de 
limpeza e capina no Cemitério Municipal, com a maior urgência possível, ambas do Ver. 
Paulo Arouca Sobreira; 003 – Cobrar da Diretoria de Meio Ambiente, as providencias 
pertinentes com relação ao cheiro de combustível exalado do Autoposto que encontra-se 
desativado no Distrito do Remédio, e caso ainda não tenha feito, levar o caso ao 
conhecimento da CETESB ou outro órgão competente, objetivando vistoria no local e laudo 
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da situação, notificando, se for o caso, o proprietário do referido imóvel a tomar alguma 
providências; 004 – Providenciar a limpeza e desassoreamento de toda extensão do 
Córrego do Fartura, visto que o Governo Federal recentemente disponibilizou recursos ao 
Município para este fim; e 005/12 – Agendar a manutenção da tubulação da Estrada 
Municipal da Petrobras, especialmente, próximo ao sítio do Sr. Maza, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente;  RELATÓRIO FINAL DA 
GESTÃO 2011 – 3º Período da 15ª Legislatura, do Presidente da Câmara – gestão 2011 – 
Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;  
PROCESSO TC-521/026/09, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,  referente às 
contas municipais do exercício de 2009; BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Dezembro/2011 – desps:  À 
Comissão de Finanças e Orçamento;  COMUNICADOS sobre a liberação de recursos 
financeiros: do Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 12.500,00 para Pagamento de 
Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU 192 – competência Outubro/2011; no 
valor de R$ 4.077,09 para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica; no 
valor de R$ 27.361,25 para Pagamento de PAB FIXO; no valor de R$ 1.814,44 para 
Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais; no valor de R$ 12.500,00 para 
Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU 192 – todos 
competência Novembro/2011; no valor de R$ 108.303,05 para Pagamento de Teto 
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; no valor de R$ 647,90 
para Pagamento de Monitoramento das Campanhas Vacinais do Sarampo e Rubéola; no 
valor de R$ 27.361,25 para Pagamento de PAB FIXO; no valor de R$ 1.814,44 para 
Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais no valor de R$ 154,90 para 
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; no 
valor de R$ 12.500,00 para Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – 
SAMU 192 – todos competência Dezembro/2011;  do Ministério da Educação – no valor de 
R$ 60.730,61 referente à 12ª Quota do FNDE - competência Janeiro/2012;  do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – nos valores de R$ 1.225,95 para o Programa 
IGD-PBF - competência Julho/2011,  e de R$ 1.404,38 também para o Programa IGD-PBF – 
competência Agosto/2011;  nos valores de R$ 1.438,13 para o Programa IGD-PBF – 
competência Setembro/2011; de R$ 4.500,00 para o Programa PBF; de R$ 1.294,20 para o 
Programa PBVII e de R$ 1.500,00 para o Programa PVMC – todos competentes a 
Outubro/2011;  Ofício Circular Nº 456 informando a transferência de recursos no valor de R$ 
100.000,00 para Estruturação da rede de Serviços da Proteção Social Básica; da Câmara 
dos Deputados –  duas nos valores de R$ 984.671,20 e de R$ 1.218.740,32, ambas 
referente a Recursos do Orçamento da União pagos aos Municípios, em Dezembro/2011 –  
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 dizendo 
que vários dos seus trabalhos apresentados, reitera pedidos feitos no ano passado, mas, 
sem sucesso. Reportando-se ao Requerimento Nº 01, acrescentou que, em resposta a outra 
proposição de sua autoria, o Sr. Prefeito Municipal respondeu que a Rua da Lapa seria 
beneficiada em toda sua extensão, com recursos que ele próprio (orador) conquistou, então, 
por não constar na placa, questiona se houve alteração no processo, o que deveria ser 
comunicado a esta Casa de Leis. Justificando seu Requerimento Nº 02, disse que tem 
recebido inúmeros questionamentos da população sobre os motivos da retirada e para onde 
foram levadas as guias, pois, estavam contentes com tal obra, mas, logo de início, o serviço 
foi desfeito. Quanto ao seu Requerimento Nº 03, disse que a obra, no valor de trezentos e 
sessenta mil reais, que há muito foi iniciada,  mas,  não foi concluída, tem gerado 
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questionamentos sobre a iluminação, pois, os moradores da Vila Henrique, em reunião,  
foram informados que estava previsto este serviço, mas, os trabalhadores da obra 
informaram que não há tal previsão. Com relação ao seu  Requerimento Nº 05, disse que, 
em reunião no Bairro Padre José, onde estiveram vários Vereadores, foram comunicados os 
vários trabalhos que seriam realizados na estrada, mas, até o momento, nada foi feito, 
apenas os moradores vêm se unindo e realizando algumas benfeitorias. Disse que, além da 
estrada, há também a ponte daqueles arredores sendo questionada por um dos Nobres 
Pares,  contudo, ainda informou que existe uma outra ponte com problema, prejudicando o 
acesso aos usuários. Acrescentou que, quando havia uma máquina trabalhando no bairro, 
solicitou os serviços na ponte, mas, não foi atendido, o que também ocorreu na Estrada da 
Petrobras, próximo ao sítio do Maza, matéria da sua Indicação Nº 05. Lembrou que, na 
oportunidade, a rede de tubo foi levantada, necessitando apenas rebaixá-la, mas o serviço 
ainda está pendente. Disse que maquinário e pessoal da Municipalidade rodou por áreas 
particulares daqueles arredores, mas, o serviço público não foi realizado, motivando a 
reapresentação do pedido da comunidade. Justificando sua Indicação Nº 04, lembrou que o 
córrego citado também é conhecido por “Córrego dos Freires ou do Mário Rocha” e 
salientou que os moradores vêm solicitando a limpeza de todo o córrego e não de apenas 
de uma parte, o que vem causando constantes problemas nas proximidades do 
Supermercado Okamura, onde referido córrego deságua. Sobre a sua Indicação Nº 03, 
disse que, durante o recesso legislativo, contatou a Administração Municipal e solicitou 
encaminhar documento à CETESB sobre o cheiro de combustível exalado do Autoposto que 
encontra-se desativado no Distrito do Remédio, causando reclamos da população. Por fim, 
alertou que, alguém pode passar pelo local e colocar fogo,  o que causará danos às 
famílias, reiterando, portanto, o pedido, muito embora, ele próprio irá à CETESB requerer 
providências.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se à manifestação do 
orador que o antecedeu sobre a Rua da Lapa, alvo de cobranças a todos Nobres Pares, 
devido ao volume de água pluvial e barro que recebe da Rua Frederico Ozanan. Em 
seguida,  justificou oralmente seu Requerimento Nº 04, dizendo que muitos enfermeiros 
estão reclamando as dificuldades enfrentadas na atual gestão e, para que possa atendê-los, 
necessita das informações solicitadas. Acrescentou que uma das questões que acredita ser 
necessário enviar à Comissão de Saúde, é o rodízio de funcionários ou escala de 
revezamento, prometida pelo Prefeito, visando a melhoria da qualidade do serviço prestado 
à população, pois, há denúncias de que alguns são escalados e outros não,  prejudicando 
uns para benefício de outros. Disse que essa situação não poderá permanecer, 
beneficiando apenas os “apadrinhados”, enquanto outros só enfrentam dificuldades. 
Finalizou citando também reclamações acerca do não pagamento de horas-extras e 
adicional de insalubridade e, muito embora os riscos a que estão expostos e a promessa de 
que técnicos estariam trabalhando para tal levantamento,  nada se viu de concreto em 
benefício desses profissionais. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Pedro da 
Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou justificando sua Indicação Nº 02, 
dizendo esperar que a limpeza solicitada seja contínua, esperando ainda um melhor 
gerenciamento no Cemitério Municipal. Quanto à sua Indicação Nº 01,  disse que embora 
reconheça algumas dificuldades enfrentadas com os maquinários necessários aos serviços, 
sabe que a situação voltou à normalidade, portanto, espera,  sejam realizados,  não apenas 
na citada via, mas, em outras que também necessitam de reparos. Por fim, espera que o Sr. 
Prefeito Municipal determine o atendimento de todas as solicitações encaminhadas pelos 
Nobres Pares. Reportando-se às proposições apresentadas pelos oradores que o 
antecedeu, bem como às suas manifestações acerca da Rua da Lapa, disse que foi ele 
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quem conseguiu a verba necessária à obra, através de Emenda Parlamentar de autoria do 
Deputado Estadual Dr. Gondim, o qual lhe informou, por ocasião da visita do Governador do 
Estado, Geraldo Alckmin, nesta cidade, no último dia dois, que o valor será de R$ 
439.997,83 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e 
três centavos), a fim de se realizar uma obra bem feita, que inclui drenagem, pavimentação 
e calçada, e ao final dela, uma escada hidráulica. Informou ainda que pertinente processo 
licitatório já está marcado para o próximo dia dez, sendo as vistorias às empresas 
participantes realizadas entre os dias seis e oito do corrente. Concluiu reiterando que isso 
comprova que o processo licitatório está em andamento e, em breve, será iniciada a obra 
que ele (o orador) conseguiu junto ao citado deputado. Por fim, disse que o Sr. Prefeito 
Municipal está envidando esforços para conseguir a extensão do asfalto da referida rua até 
a torre, incluindo drenagem e captação de água. Retomando a presidência, não havendo 
mais oradores inscritos,  o Sr. Presidente passou à ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 01/12.  
Terminada a leitura, foi o citado requerimento submetido à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Aprovada a Urgência Especial, o Sr. 1º Secretário procedeu a leitura dos 
Pareceres CJR Nº 004/12 e CFO Nº 004/12, ambos recomendando a aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 004/2012 (Altera o Artigo 3º “caput” da Lei Nº 1254, de 06.10.1997, 
que dá nova redação a Lei Nº 1214, de 30.12.1995), de autoria do Poder Executivo. 
Novamente, terminada a leitura,  o Sr. Presidente submeteu referida matéria à única 
discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. 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. PEDRO DA FONSECA, diante das constantes 
transformações climáticas, declarou-se preocupado com a prevista temporada de chuvas 
para breve,  face às obras públicas que estão sendo realizadas, principalmente, de 
desassoreamento de córregos, e que pretende apresentar um requerimento, na próxima 
sessão, a fim de obter informações acerca da situação delas.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA aproveitando a manifestação do último orador, lembrou que a Prefeitura 
Municipal pagava para os meios de comunicação local publicarem matérias acerca das 
obras púbicas, e sugeriu então,  que também publique sobre as obras paralisadas. Citou 
como exemplo,  a que vem sendo realizada em frente à EE Profª Olga Chakur Farah e 
EMEF Mestra Henriqueta, pois os comentários são de que ficou tal qual um cemitério e 
todos questionam quem é o engenheiro responsável, quem a aprovou, pois, envergonha a 
cidade antes mesmo da sua conclusão, sendo alvo de piadas nos municípios vizinhos. 
Acrescentou que o dinheiro utilizado para o pagamento da imprensa vem dos impostos 
pagos pelos munícipes, que merecem maiores satisfações, até porque, muitos acreditam 
que os Vereadores aprovaram o projeto,  portanto, os criticam também. Relatou que, no 
último sábado, uma pessoa lhe chamou atenção sobre a arquitetura do palco da Praça da 
Matriz que, em caso de chuva, molhará toda a banda, embora seu valor foi aditado em trinta 
e cinco por cento e, há uma semana, referido palco foi pintado por morador desta cidade, o 
que causou estranheza. Disse que mesma situação ocorreu com o Cemitério local, onde um 
morador da cidade estava pintando, contudo, o orador questionou se também trata-se de 
aditamento. Retomando sobre a praça, falou que o valor de setecentos mil reais previstos 
para a reforma já era muito alto e, se ainda houve aditamento de trinta e cinco por cento,  
agrava a situação, portanto, questiona para o que foi direcionado o valor do aditamento. 
Enfatizou que não está afirmando, mas, comentando o que ouviu; entretanto, na próxima 
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sessão, apresentará requerimento buscando informações oficiais acerca de tal aditamento, 
haja vista que isso não consta na placa da obra. Enfatizou que, tal como comentou o Nobre 
Colega Pedro, também é muito cobrado pela população e, por não ter acesso à 
Administração, apresenta documentos e tece comentários em cima das respostas que 
recebe dela. Lembrou que, no final do ano, recebeu a resposta de que foram gastos vinte e 
quatro mil reais com a banda que tocou no Carnaval desta cidade e,  já soube que,  para 
este ano,  está previsto um valor de noventa e cinco mil reais com a banda contratada e, 
como não sabe se é verdade, também requererá tais informações. Disse que, se não tem 
combustível para nada, faltam caminhões e funcionários para serviços nas vias públicas, 
não há como aceitar tais gastos, enquanto alguns particulares são beneficiados. Informou 
que recebeu e-mail comentando sobre uma possível mudança de administração da Santa 
Casa local, por um grupo de pessoas, e lembrou que há um contrato/convênio firmado entre 
a Prefeitura Municipal e a Santa Casa local para repasse mensal de recursos e, no caso 
dessa mudança, será necessária uma verificação na legislação do terceiro setor para ver se 
poderá prosseguir com o repasse, e como ficarão as dívidas e os encargos pendentes, entre 
outras. Registrou que, se a mudança é fato, que seja divulgada, inclusive na tribuna desta 
Casa de Leis, cuja sessão é transmita online, expondo os novos planos diante dos 
convênios existentes e aprovados pelos Vereadores e para a população que construiu a 
Santa Casa de Salesópolis. Por fim, disse que, embora não seja mais o Presidente da 
Comissão de Saúde, é seu integrante e espera seja a ele e a toda comunidade, esclarecida 
e explicada essa possível mudança, pois todos contribuíram e ainda contribuem para o 
desenvolvimento desta cidade.  O VER. AGNALDO BUENO reportou-se às obras dos 
pontos de ônibus, considerando-a vergonhosa, motivo de críticas da população que tomou 
conhecimento de que foram paralisadas porque a medição estava errada. Lamentou a 
justificativa, questionando se nenhum engenheiro ou arquiteto da Prefeitura Municipal foi 
fiscalizar a obra, alertando para a necessidade de todos ficarem atentos e, por saber que o 
Nobre Colega Pedro apresentará proposição sobre esta questão, cobrando informações do 
Chefe do Poder Executivo, pois, a conclusão estava prevista para o final do ano, declarou 
seu apoio antecipado. Com relação à Estrada Santa Branca-Salesópolis, questionou se 
esperam um acidente para tomar providências, ressaltando que há trechos em que não há 
estrada, apenas crateras, facilitando a ocorrência de uma tragédia a qualquer momento. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou uma reunião entre os Parlamentares daquele e 
deste município, a fim de se empenharem junto aos dois Prefeitos e órgãos de esferas 
governamentais para que façam alguma coisa. Relatou que um munícipe lhe procurou 
dizendo que, diante das atuais condições,  quase perdeu seu filho na referida estrada. Por 
fim, dirigiu-se aos Nobres Pares, solicitando esforços junto aos seus deputados estaduais, 
evitando que o assunto se restrinja apenas à reunião,  mas que se realize algo de concreto 
em prol da população.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou reportando-se à 
coleta de lixo, dizendo acreditar que o problema relativo ao abastecimento da frota municipal 
não foi sanado, haja vista que, nesta data, alguns moradores do Bairro Pico Agudo lhe 
reclamaram o acúmulo de lixo no bairro por falta de coleta, gerando reclamos até mesmo 
dos alunos da unidade escolar do bairro, devido ao mau cheiro exalado. Segundo aqueles 
moradores, a coleta não vem sendo feita deste o dia quinze de dezembro e, nesta data, ao 
contatar o responsável pelo setor, ele informou que fará de tudo para retomar a coleta nesta 
semana,  entretanto, o problema não está apenas no citado bairro,  é geral, basta visitar os 
demais bairros para comprovar. Disse que alegam que os bairros são distantes, que o 
caminhão está quebrado e que há falta de combustível, e comentou que,  até mesmo para 
recolher um animal que atacava os pedestres no bairro, uma moradora teve que dispor de 
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recursos próprios para conseguir o atendimento pela Prefeitura. Quanto à proposta do 
Nobre Colega Agnaldo,  de reunir os Vereadores para solucionarem os problemas, lembrou 
que ele também já propôs tal medida em anos anteriores, mas nada foi feito. Referindo-se 
ao transporte coletivo,  disse que a Administração Municipal deveria dispensar maior 
atenção a esta Casa de Leis, cuja maioria é aliada dessa gestão, com relação ao que foi 
implantado a partir desta última “quinta-feira de mês” e que, em associações e igrejas da 
cidade, ouviu reclamações acerca da falta de comunicação. Disse que tomou conhecimento 
das mudanças somente através da imprensa, demonstrando como o Poder Executivo trata 
esta Casa de Leis e as associações, com as quais falava que pretendia fazer parceria. 
Enfatizou que não é contrário a tal transporte e foi um dos que lutaram para sua efetivação e 
aprovação da lei, reconhecendo que iria atender os munícipes, mas, lamentou a falta de 
comunicação a esta Casa, acrescentando que bastaria uma folha de sulfite para elaborar 
um comunicado a esta Casa de Leis e seus Vereadores ajudarem na divulgação junto à 
comunidade. Sobre a lombada localizada nas proximidades de Igreja do Bairro Fartura, 
disse que, se uma lata de tinta é cara para a Administração Municipal, então acredita que a 
vida de uma criança não tenha valor, lamentando que munícipes quase perdem a vida no 
local dada a falta de pintura. Relatou que, por este motivo, recentemente, uma pessoa se 
acidentou no local, acreditando que a falta de respeito e bom senso demonstra que estão 
esperando uma fatalidade para adotarem providências. Disse que, enquanto estiver no 
cargo de Vereador, continuará brigando pelo Plano de Carreira dos Funcionários Públicos 
Municipais e, muito embora tenha sido publicado na imprensa que agora se efetivará, 
provavelmente, acrescentou o orador, por se aproximar o mês de outubro, quando 
acontecerão as eleições municipais, sugeriu acompanhar de perto para evitar vender 
sonhos. Lembrou que, há muito, vem falando sobre tal necessidade,  recebeu o apoio do 
Sindicato dos Servidores, cuja luta também é incansável neste sentido, estando certos de 
que, dada a proximidade das eleições, estão falando do assunto, contudo, lembrou que, em 
reunião realizada nesta Casa de Leis, dia 27 de abril de 2009, o Prefeito Adilson falou que 
não enviaria um enlatado, no entanto,  chegou 2012, seu último ano, e nenhuma proposta 
foi encaminhada para os Vereadores iniciarem uma discussão junto ao Sindicato ou aos 
próprios servidores municipais. Disse que continuará lutando e,  dada a demora, acredita 
que, quando chegar, será um texto bem feito para atender os servidores que tanto merecem 
e esperam tal Plano, assim como foi dito naquela ocasião. Questionou por quê tudo isso 
acontece: falta de Plano de Carreira, não pagamento de horas-extras e, na sequência,  
respondeu ele próprio, acreditar que se deve à contratações de pessoal através do 
Consórcio Três Rios, inchando a folha de pagamento de contratados não concursados. 
Enfatizou que, dessa forma, fica difícil administrar e ter recursos, contudo, ressaltou que 
prosseguirá com seu discurso, não se calará, continuará atendendo a comunidade que o 
procura, levando a ela informações concretas. Lembrou que, no ano passado,  diante de 
alguns comentários de que o “trecho novo da Avenida Nova” seria aberto ao trânsito,  
recebeu um abaixo-assinado dos moradores e encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal através 
de Indicação, quando recebeu a resposta de que não seria reaberta e que a área 
continuaria a atender a comunidade, entretanto, no dia anterior a esta sessão, alguns 
munícipes lhe contataram solicitando providências, pois, devido à escuridão do local, muitas 
barbaridades estão ocorrendo, e enfatizou a necessidade de uma iluminação e também de 
policiamento, evitando piores ocorrências no local. Deu graças à Deus pela visita do 
Governador do Estado nesta cidade, que motivou  a conclusão da antiga obra nas 
proximidades do Supermercado Okamura, pois, se ele não viesse, sabe-se lá quanto tempo 
permaneceria a buraqueira no local. Declarou acreditar que Deus tocou no coração do 
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Governador para vir à cidade e isso, aliado à sorte do campo de futebol, onde desceu o 
helicóptero que o transportou, localizar-se naquelas proximidades, favoreceu para que essa 
obra não seja mais citada quanto foi, haja vista que os recursos foram anunciados. 
Reportando-se à questão do recurso liberado para obras, disse que não importa sua origem, 
cumprirá sua função de fiscalizador do emprego destes recursos, divulgando e, se puder 
ajudar, certamente o fará. Finalizou registrando que tem feito tudo o que está ao seu 
alcance, tanto que conseguiu um recurso para a área de turismo municipal, junto ao 
Deputado Estadual Arnaldo Faria de Sá,  no valor de cem mil reais,  definido pelo setor para 
ser aplicado no Centro Cultural Dita Parente (antigo Mercado Municipal). Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente concedeu a palavra,  como Líder de Bancada (PT),  ao 
Ver. Agnaldo Bueno desejou votos de rápida recuperação ao Deputado Estadual José 
Cândido (PT) que, em janeiro, sofreu uma parada cardíaca e se encontra hospitalizado. 
Declarou solidariedade aos seus familiares, que passam por momentos de preocupação 
com este deputado que muito tem contribuído com este município.  O SR. PRESIDENTE 
informou que, nesta data, contatou o Prefeito Municipal de Santa Branca solicitando o 
agendamento de uma reunião para tratar sobre as condições da Estrada Salesópolis-Santa 
Branca e conseguir uma solução definitiva, tomando conhecimento de tratativas acerca de 
obra para a referida via, contudo, devido à divisas de municípios, há conflitos no orçamento 
para execução da obra. Disse ainda da necessidade de definir pela estrada antiga ou atual, 
e, declarou acreditar que, até o final de semana, a data seja definida, quando comunicará 
todos os Vereadores.  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 06 de Fevereiro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Fevereiro de 2012.   
            


