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ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Outubro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
treze dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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. Não havendo matéria
para o EXPEDIENTE, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr.
Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, concedendo a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou solicitando ao Sr.
Presidente, cobrar o Prefeito Rafael acerca do Projeto de Lei relativo à criação dos cargos
de gestor e vice-gestor de educação, haja vista que ele e outros Vereadores se
comprometeram, com os diretores escolares, a analisá-lo antes do final deste mandato,
lembrando que, por ocasião do período eleitoral, referida matéria teve sua deliberação
adiada. Finalizando, o orador também lembrou que o Plano de Carreira dos Funcionários é
outra matéria pendente que deve ser encaminhada pelo Sr. Prefeito Municipal e analisada
pelos membros desta Casa de Leis, antes do final deste ano. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que os demais Vereadores devem estar
recebendo a mesma reclamação que lhe chegou, acerca do corte de despesas prioritárias,
pelo Executivo. Disse concordar com alguns cortes, como por exemplo, dos aluguéis de
diversos prédios, contudo, lamentou os prejuízos ao atendimento básico na área de saúde.
Citou como exemplo, um paciente que ele próprio teve que transportar, nesta data, para
atendimento no Centro de Fisioterapia, pois, não tinha condições de se locomover e, até
antes das eleições, era atendido pelo Poder Executivo. Também comentou o caso de uma
senhora que, com consulta marcada para agendamento de uma cirurgia para sua filha de
colo, no SUS, em Mogi das Cruzes, perdeu a oportunidade devido à contenção de
despesas. Lamentou tal medida, enfatizando que, muito embora concorde com a redução
de gastos, não pode aceitar que também sejam cortados gastos que cabem, legalmente, ao
Poder Público Municipal. Disse que, se foi gasto além do orçamento, a situação deve ser
revista, porém, alertou que, não sendo retomados tais atendimentos, solicitará a intervenção
do Ministério Público, especialmente para garantir o atendimento à criança. Sugeriu que o
Chefe do Poder Executivo dispense seus Secretários e Diretores, que não têm muito o que
fazer, corte dos aluguéis, mas não corte o transporte dos pacientes carentes deste
município. Por fim, lembrou que este município já passou por outras situações financeiras
muito piores e, ainda assim, os pacientes continuaram a receber tratamento prioritário. Não
havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE reiterou o convite, aos Nobres Pares,
para a Sessão Solene para Entrega de Título Honorífico ao Sr. Isao Ieiri, Prefeito de Ozu –
Japão, que chegou nesta data a nossa cidade, acompanhado de uma Comitiva Executiva
daquele País, e ao Sr. Kasumi Kose, às dez horas do dia seguinte, no Clube Alvor, Distrito
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do Remédio. 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 13 de Outubro de 2008.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2ª SECRETÁRIA :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
20 de Outubro de 2008.

