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 ATA DA 9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Abril de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
quatorze dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos 
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária.  Às quinze horas,  
horário regimental, a Sra. 2ª Secretária 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 ordinária. Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues 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.  Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM 
do Poder Executivo Nº 1.019, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 014/08 (Dispõe sobre 
horário especial para servidores estudantes e dá outras providências) – desp.: Às 
Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 017 – 
Informar o valor mensal que a Municipalidade gasta com a Coleta de Lixo urbano e rural, 
incluindo pessoal, combustível e local para depósito e descarga entre outros, do Ver. Mário 
Barbosa Pinto e outros; 018 – Cópia integral do processo relativo à concessão do serviço 
funerário neste município, desde a licitação, contrato e alterações no decorrer destes anos, 
e da tabela relativa ao Decreto Nº 1901/07; 019 – Oficializar ao DAEE e/ou Secretaria de 
Recursos Hídricos,  cobrando o espaço de recreação e lazer integrante das 46 exigências 
estabelecidas no processo de licenciamento para construção da Barragem do Paraitinga, 
dando o prazo de 15 dias para a resposta e alertando aqueles órgãos que, não sendo 
cumprido o prazo, haverá intervenção no Ministério Público,  ambas do Ver. Claudinei José 
de Oliveira; 020 – Informar quando terá início e qual o término previsto das obras de 
asfaltamento e infra-estrutura das vias públicas deste Município, quantos metros de asfalto 
está previsto para a Rua Expedicionário Benedito da Fonseca e qual a empresa vencedora 
da licitação, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 021 – Informar qual o valor arrecadado pela 
Municipalidade com o radar eletrônico, nos últimos anos, em que foi aplicado este e se 
cumprirá sua promessa de campanha, desativando aquele radar eletrônico, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes e outros; 022 – Informar por quê, até o momento, a 
Municipalidade não cumpriu a Lei Nº 1.366/03, efetuando o pagamento do Pró-labore aos 
Policiais Civis, enquanto a cumpre no tocante à Polícia Militar; e 023/08 – Informar quanto 
foi arrecadado com imposto de veículo (IPVA), nos três últimos anos, e o destino da 
aplicação deste recurso, ambos dos Vers.  Vanderlon Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto 
-  desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal 
Nºs:  070 – Determinar a limpeza das Ruas da Caixa D’Água, Campos Sales e Justino 
Cardoso de Siqueira; 071 – Tomar as providências necessárias visando uma operação 
limpeza na Área Turística do Aterrado, onde o lixo se acumula cada vez mais e causa mau 
cheiro, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 072 – Determinar aos setores competentes, 
fazer a manutenção da imagem de São Sebastião, fixada na entrada  do  Bairro  do  
Fartura, sua cobertura,  melhoria do seu entorno,  e  viabilizar  junto  à  Sabesp,   uma  
solução  para evitar o alagamento constante daqueles arredores; 073 – Viabilizar estudos 
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objetivando solucionar a causa das águas pluviais que descem da Estrada da Usina, em seu 
Km. Um e da “entrada dos Cardoso”, causando transtorno para vários munícipes, e fazer a 
manutenção necessária em algumas travessas daqueles arredores, utilizando para tanto, os 
recursos provenientes de Emendas Parlamentares já disponíveis nos cofres públicos para 
obras e infra-estrutura; 074 – Viabilizar a inclusão das Ruas João Hidalgo e Pedro Eugênio 
Bueno, ambas do Bairro Totozinho Cardoso, no cronograma de obras de infra-estrutura do 
município para 2008, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 075 – Autorizar o pagamento 
de IPTU no Posto Bancário do Bradesco, implantado, recentemente, no Distrito do Remédio; 
076 – Interceder junto à Empresa Júlio Simões, solicitando aumentar o número de coletivos 
no percurso Salesópolis-Mogi das Cruzes, especialmente, no horário entre dezesseis e vinte 
horas, ambas do Ver. Jair dos Santos; 077 – Determinar a retirada das árvores plantadas no 
meio da calçada da Avenida Professor Adhemar Bolina, bem como a construção de 
calçadas nos trechos inexistentes de toda sua extensão, do Ver. Sérgio dos Santos e 
outros;  078 – Determinar ao setor competente que tome as medidas necessárias para 
resolver os problemas da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, dos Vers. Vanderlon 
Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto; 079 – Determinar aos setores competentes, estudos 
e elaboração de projeto de lei, dispondo sobre aumento salarial aos funcionários públicos 
municipais, dos Vers. Jair dos Santos e Vanderlon Oliveira Gomes; e 080/08 – Determinar à 
Secretaria Municipal de Obras, estudar e adotar as providências que se fizerem necessárias 
para resolver o problema relativo ao acúmulo de água na Estrada Rodrigues de Campos, 
localizada no Bairro dos Pintos, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; REQUERIMENTO da cidadã Sandra de Camargo 
Torraga expondo os constrangimentos que tem passado devido à situação de sua rua e 
solicitando providências urgentes – desp.: À Secretaria para encaminhar cópia ao Poder 
Executivo; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no valor 
de R$ 105.386,39 - competência 03/2008 – Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, R$ 2.748,36 – competência 03/2008 – Pagamento 
de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS (EX-TFECD); e da ECOTUR sobre a 
participação de Salesópolis no 7º Salão São Paulo de Turismo, a realizar-se no mês de 
Junho/07; – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou 
reportando-se ao Requerimento Nº 20, lembrando que, quando o Sr. Prefeito Municipal 
passou por aquela via pública, em campanha política, prometeu que a asfaltaria e, agora, 
faltando apenas oito meses para acabar seu mandato, os moradores pedem que não 
esqueça sua promessa. Disse ainda que já solicitou providências ao Sr. Prefeito para incluir 
a referida via no perímetro urbano, para que os moradores passem a pagar os impostos 
urbanos, pois, atualmente, são isentos. Justificou oralmente sua Indicação Nº 77, 
enfatizando que muitas pessoas caminham pelo leito da rua devido à falta de calçamento e 
à existência de árvores no meio da calçada, expondo-se à riscos de atropelamento. 
Finalizando, referiu-se ao Requerimento Nº 22, lembrando que ele e os Vers. Claudinei e 
Angelino apresentaram emenda ao então projeto de lei, estendendo o benefício à Polícia 
Civil e, embora a emenda tenha sido aprovada, a lei não está sendo cumprida. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou oralmente seu Requerimento Nº 18, dizendo que 
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a tabela de preços determinada por decreto, não é cumprida, mas, também não é 
fiscalizado seu cumprimento.  Disse que a concessão venceu em 2006 e, mesmo assim, o 
contrato entre a Municipalidade e a Funerária ainda vigora e, não entendendo em que está 
baseada esta extensão, pretende verificar os documentos que ora solicita. Também 
justificou seu Requerimento Nº 19, enfatizando que levará o caso ao Ministério Público 
porquê, além do DAEE não cumprir as exigências estipuladas quando da assinatura do 
convênio para construção da Barragem do Paraitinga, ainda não toma providências sequer 
para resolver os problemas consequentes do acúmulo de lixo nos arredores da represa. 
Finalizando, referiu-se ao Requerimento Nº 22, dizendo acreditar na necessidade de firmar 
convênio, porém, lembrou que o “Dr. Cazé”, Delegado Seccional, ficou de agilizar e 
encaminhar os documentos necessários. Passando a presidência ao Vice-Presidente, o 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES justificou oralmente seu Requerimento Nº 22, que 
apresentou porque, cada pessoa procurada e questionada sobre o pró-labore dá uma 
resposta diferente, mas, segundo informações do Delegado local, Dr. José Carlos dos 
Santos Alvarenga, presente nesta sessão, Salesópolis é a única cidade que os policiais civis 
não recebem este benefício. Ressaltou que o pró-labore é um incentivo para os policiais 
trabalharem em Salesópolis, cujos valores com este adicional, defasam os salários do 
policial de Salesópolis quando comparados aos das cidades vizinhas. Quanto aos 
Requerimentos Nºs 21 e 23, esclareceu que os apresentou porque, muitas vezes, solicita a 
colocação de uma placa, a pintura de lombadas ou faixas e a Administração Municipal alega 
falta de recursos financeiros, entretanto, ninguém conhece o destino das arrecadações 
questionadas nestas duas proposições.  Retomando a presidência e prosseguindo com a 
ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS, que 
iniciou justificando sua Indicação Nº 76, a qual apresentou visando a solução dos problemas 
conseqüentes da superlotação nos ônibus da Empresa Júlio  Simões, que se agrava cada 
dia mais, gerando reclamações constantes dos usuários. Ressaltou que é uma viagem longa 
e a maioria dos usuários viaja à trabalho ou estudo, sendo obrigados à fazer o percurso 
inteiro em pé face à superlotação. Dirigindo-se ao Sr. Benedito, representante da Empresa 
Júlio Simões, presente nesta sessão, solicitou-lhe adiantar o caso aos seus superiores e já 
levando o clamor dos usuários por soluções imediatas. Também justificou sua Indicação Nº 
79, dizendo haver funcionário público passando fome. Por fim, declarou seu apoio ao 
Requerimento Nº 22, acrescentando que, embora o valor do pró-labore não seja tão grande, 
serve como incentivo aos policiais e ainda ajuda a mantê-los em Salesópolis, enfatizando 
que muitos deles, nem querem trabalhar nesta cidade,  porque em outros municípios os 
salários são superiores graças a este benefício. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 004, COSPES Nº 002 e CFO Nº 011/08, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 006/08 (Dispõe sobre a idade dos 
veículos utilizados no transporte de escolares, no âmbito do território do Município de 
Salesópolis, e dá outras providências), do Ver. Jair dos Santos; e CJR Nº 007  e CFO Nº 
014/07,  ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº  013/08 (Autoriza o 
Poder Executivo  receber  recurso  financeiro  de  órgãos  governamentais  e  da iniciativa  
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privada e efetuar repasse a entidades locais e dá outras providências), de autoria do Poder 
Executivo; Terminada a leitura,  conforme pauta anunciada e publicada, o Sr. Presidente 
colocou em segunda discussão a PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/08. Passando 
novamente a presidência ao Vice-Presidente, O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
esclareceu que esta proposta visa minimizar o desgaste dos Vereadores e facilitar a 
fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Também explicou que, com a 
aprovação desta matéria, todo convênio que o Sr. Prefeito Municipal assinar e Decreto que 
baixar, nomeando ou contratando qualquer empresa ou pessoa, deverá remeter cópia, 
automaticamente, à esta Câmara Municipal. Por fim, enfatizou a importância dos 
Vereadores conhecerem todos os atos do Sr. Prefeito e conclamou a todos Nobres Pares 
pelo voto favorável, repetindo o resultado da semana anterior que, em primeira votação, 
esta proposta foi aprovada por unanimidade. Retomando a presidência e ninguém mais se 
manifestando, o Sr. Presidente submeteu a referida matéria à segunda votação,  sendo 
aprovada por unanimidade.  Em seguida, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e 
votação, os PROJETOS DE LEI Nºs 006/08 (Dispõe sobre a idade dos veículos utilizados no 
transporte de escolares, no âmbito do território do Município de Salesópolis, e dá outras 
providências), e 013/08 (Autoriza o Poder Executivo receber recurso financeiro de órgãos 
governamentais e da iniciativa privada e efetuar repasse a entidades locais e dá outras 
providências), sendo ambos aprovados 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. SÉRGIO DOS SANTOS comentou que o Deputado Federal 
Arnaldo Faria de Sá fez menção, em sessão da Câmara Federal, sobre a aprovação da lei 
que regulamenta os loteamentos clandestinos de Salesópolis. Relatou que esteve na Rua 
Francisco Paulino de Miranda Melo, onde os moradores pagam IPTU, mas, estão impedidos 
de transitar com carro,  face ao péssimo estado de conservação, motivo pelo qual o orador 
disse esperar que seja inclusa no rol das ruas que serão asfaltadas em breve. Disse que 
solicitou ao Sr. Presidente, na sessão anterior, que convidasse o Delegado de Polícia Civil 
local para esta sessão, a fim de esclarecer os comentários da sessão anterior acerca 
daquele órgão público ficar “à Deus dará”, pois, segundo comentários naquela oportunidade, 
sequer encontra-se escrivão para registrar as ocorrências. Disse que nada falou naquela 
oportunidade porque desconhecia os fatos, mas, procurou o “Sr. Laércio Mineiro”, quem lhe 
garantiu que a Polícia Civil dispensou todo apoio à sua cunhada que foi seqüestrada, 
disponibilizando, inclusive, o “Policial Vando”  para acompanhá-la. Acrescentou ainda que,  
conversando com a própria vítima, ela confirmou esta informação, bem como disse que 
preferiu não registrar a ocorrência. O orador disse que é bom esclarecer os comentários 
para evitar controvérsias e aproveitou a presença dos policiais civis para parabenizá-los pelo 
excelente trabalho que presta à comunidade salesopolense.  Concluindo, disse que falar do 
alheio é fácil, “é como jogar um travesseiro cheio de penas ao ar, mas, juntá-las todas 
depois, é muito difícil”. Relatou que levou o funcionário municipal Paulo Miranda para 
constatar a situação da “Estrada do Sr. Alcides”, no Bairro dos Mirandas, mas, até o 
momento, a Municipalidade não adotou nenhuma providência,  impossibilitando que os 
moradores daqueles arredores,  apesar  de  possuírem  carros,  não os utilizam face às pés- 
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simas condições de tráfego daquela via pública.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR disse haver muitas críticas sobre certos acontecimentos face à maneira 
que são trazidos aos Vereadores e, muitas vezes, à imprensa local também que, não vendo 
o que realmente acontece, publica baseada em comentários. Enfatizou que todos os 
trabalhos dos Vereadores são voltados ao bem estar da comunidade, mas, isto não é 
publicado, exceto quando se faz com algumas “alfinetadas” para expô-los à situação 
delicada. Criticou esta postura da imprensa por acreditar não ser esta sua verdadeira 
função, citando uma publicação em que o autor da matéria sobre o cartório local, critica a 
falta de impressora moderna. Referiu-se ainda a outro caso, em que o cita (o orador), 
dizendo que faz uma coisa boa, mas que isto não é do seu feitio, sendo este, o caso das 
homologações trabalhistas que serão novamente realizadas nesta cidade, pelo Juiz de Paz, 
e não mais em Mogi das Cruzes, como vinha ocorrendo. Disse que, após ler a matéria, 
também percebeu que os dias de atendimento publicados estão errados, assim, distorce a 
informação em prejuízo dos que precisam do serviço, outros jornais copiam a matéria e a 
publicam, sempre divulgando o erro e, claro, gerando novas críticas populares porque no dia 
publicado não há atendimento. Lamentou estes fatos, enfatizando que todos os Vereadores 
trabalham muito, haja vista os inúmeros recursos que conseguiram através de Emendas 
Parlamentares, citando como exemplo, alguns dos mais recentes, para construção de uma 
creche no Distrito do Remédio, iluminação pública e para pagar despesas diversas da Santa 
Casa local entre outros. Finalizou dizendo que, a imprensa deveria, antes de criticar o que 
acha falho, conversar com os Vereadores e demais envolvidos na questão porque o papel 
aceita tudo, prejudica os Vereadores e muitas pessoas, os quais são criticados pela 
população, por conta da publicação dessas matérias baseadas em boatos. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, embora respeite muito a área de educação 
deste município, seus secretários, diretores, professores e supervisores, relataria um caso 
que vem ocorrendo nesta cidade, o qual pretende, se for o caso, encaminhá-lo à Diretoria 
Regional e ao Promotor Público, na função de Curador da Infância e da Juventude. Relatou 
que sua prima, de sete anos, portadora de síndrome de down, estudou na primeira séria da 
rede municipal de ensino regular em 2007 e, paralelamente, continuou seu tratamento na 
APAE de Mogi das Cruzes. Ficou retida naquela série, por faltas, mas, sem avaliação pela 
unidade escolar e, neste ano, não foi autorizada sua matrícula, sob a justificativa de que não 
poderia ser registrada duas vezes na Diretoria Regional, pois, seu registro já constava pela 
APAE.  Disse que os pais, servidores públicos, ela deste município e ele do Estado, 
tentaram resolver o problema de todas as formas, inclusive, expondo o interesse da filha em 
prosseguir com os estudos, a fim de sensibilizar os técnicos da área de educação, mas, 
após todos estes meses de aulas, foram chamados e informados sobre a impossibilidade de 
atendê-los. Segundo os pais, a justificativa apresentada foi de que a APAE e a unidade 
escolar desta cidade são vinculadas à Diretoria Regional de Ensino, portanto, a matrícula da 
referida menor gerou duplo registro, fato inaceitável. Falou que esteve pesquisando o ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, constatando que, em seu Artigo 53, dispõe sobre a 
igualdade de condições para acesso e permanência na escola, tendo os pais, o direito de 
contestar o processo  de  avaliação,   dentre  outras  disposições   constantes   nos   artigos   
seguintes. Tomando conhecimento do caso, pesquisando o ECA e lembrando que o slogan 
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desta Administração é “Promovendo Igualdade”, não entende porquê demoraram três 
meses para negar a vaga, contudo, garantiu que recorrerá desta decisão. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, solicitou-lhe liberar o Assessor Jurídico desta Casa para auxiliá-lo, enfatizando 
que não pretende desmerecer ninguém, apenas, mostrar que a menina tem direito à 
educação na rede municipal de ensino. Por fim, clamou pelo apoio dos Nobres Pares, 
declarando-se certo de que este caso pode abrir um precedente para atender outros casos 
ainda desconhecidos. O SR. PRESIDENTE disse que o Assessor Jurídico ficaria à 
disposição do Nobre Vereador, colaborando na solução deste impasse que afeta todo 
município.   O VER. JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA,  aproveitando a manifestação do 
orador que o antecedeu, acerca do atendimento aos portadores de necessidades especiais, 
solicitou ao Sr. Presidente que providencie uma rampa  para ele (o orador) acessar a 
tribuna, pois tem dificuldades para subir o degrau que a acessa. Lamentou que a 
Administração Municipal apenas alugue sobrados, dificultando o acesso dos necessitados 
aos diversos departamentos públicos, descumprindo lei federal que vigora,  há mais de três 
anos. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que lhe fornecerá cópia da citada lei para anexá-
la à cobrança que deverá fazer ao Sr. Prefeito acerca das escadas em prédios públicos. 
Acrescentou ainda que, não bastasse esta situação, ainda há outras pendentes como o 
caso de uma ponte que caiu e ninguém conserta e o abandono das estradas da Colônia 
Japonesa, ambos os casos, prejudicando o escoamento de verduras. Disse esperar que, no 
próximo mês, quando as máquinas do consórcio Três Rios vierem para Salesópolis, atenda 
prioritariamente o Distrito do Remédio e bairros adjacentes que, há dois anos e meio, os 
usuários aguardam a recuperação daquelas estradas. Comentou que esteve com o 
Secretário Municipal de Obras – Engº. Roberto Kimura, visitando vários locais, mas, embora 
ele tenha anotado as necessidades, ainda deixou muito por fazer. Finalizando, sugeriu que 
à Secretaria do Meio Ambiente fiscalizar as construções nos arredores do Distrito do 
Remédio, para evitar novos loteamentos clandestinos, desmerecendo assim a Câmara 
Municipal que acaba de aprovar projeto de lei regulamentando-os. Novamente,  passando a 
presidência ao Vice-Presidente, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, há 
muito,  vem solicitando a limpeza de rios e córregos, pois, recentemente, uma pessoa foi 
tirar um sofá,  que caiu num rio próximo de sua casa,  e está internada na UTI – Unidade de 
Terapia Intensiva, para tratar-se de leptospirose, resultante do descaso do Poder Executivo. 
Lamentou este caso, enfatizando que a Administração Municipal conhece o problema, diz 
que vai resolver e nada faz, prejudicando a população. Clamou por limpeza de rios e 
córregos dizendo que é um serviço de urgente necessidade, sugerindo a contratação de 
pessoal para este serviço. Aproveitando a presença, nesta sessão, do Sr. Delegado de 
Polícia Civil – Dr. José Carlos dos Santos Alvarenga, com sua equipe, declarou não 
entender porque a Polícia Militar teve seu prédio reformado enquanto a Delegacia sequer 
recebeu uma pintura. Disse que é difícil cobrar serviço sem oferecer benefícios, mas, por 
outro lado, outros são premiados graças ao apoio e benefícios que recebe. Quanto à ponte 
do Distrito do Remédio, citada pelo orador que o antecedeu, considerou uma vergonha esta 
situação que, há muito, é de conhecimento do Sr. Prefeito Municipal e Engº. Roberto 
Kimura. Falou que há problemas muito simples de  resolver,  como  o  caso  de  uma  ponte,  
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cujos moradores se propuseram a consertar, cabendo à Administração Municipal, apenas, 
fornecer a madeira e os pregos. Por fim, disse que,  a situação piora a cada dia, mas, o que 
mais lhe preocupa é a sujeira dos rios que causa Dengue e Leptospirose, portanto, espera 
que o Chefe do Poder Executivo seja sensível aos que já sofrem as conseqüências e tome 
urgentes providências. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, 
o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS que iniciou registrando 
seus sentimentos de pesar à Família do “Sr. Cabo Ozório”, que faleceu nesta data. Lembrou 
que, apesar de ser assim conhecido e respeitado nesta cidade, ele era um exemplar 
Sargento da Polícia Militar. Reportando-se à limpeza dos córregos, disse que a última chuva 
inundou o campo da Sociedade Esportiva Salesopolense, por falta de limpeza, portanto, 
apóia a reivindicação do orador que o antecedeu. Referindo-se às feiras de “Quinta de Mês”, 
disse que fez um levantamento e, por não encontrar uma lei regulamentadora, decidiu 
elaborar um anteprojeto de lei, com a ajuda do Nobre Assessor Jurídico desta Casa de Leis, 
para resolver os inúmeros problemas que vêm ocorrendo, aumentando e gerando 
reclamações constantes. Por fim, informou que recebeu, na semana passada, um 
telefonema do Assessor do Deputado Federal Ricardo Izar, sobre a liberação de uma verba 
no valor de cem mil reais para infra-estrutura urbana e que também já contatou o Sr. 
Prefeito Municipal solicitando a elaboração e encaminhamento do pertinente projeto para a 
liberação deste recurso, esperando que o envio seja agilizado. Não havendo mais oradores 
inscritos e 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 14 de Abril de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
28 de Abril de 2008.  


