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ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Agosto de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos
três dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a
presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis Vanderlon Oliveira
Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 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. 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: PROPOSTA DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA Nº 002/09 – Acrescenta o Parágrafo 14, no Artigo 83 da LOM, dos Vers. Pedro
da Fonseca, Claudinei José de Oliveira e Vanderlon Oliveira Gomes – desp.: Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs 526 e 644/09, do Poder
Executivo, encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, respectivamente dos meses de Maio e Junho/09 – desps.: À Comissão
de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
091 – Informar por quê está parada a reforma da Quadra Coberta do Distrito dos Remédios
e a data prevista para iniciar esta obra, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e
Angelino Rodrigues; 092 – Informar quantas famílias se cadastraram no Programa Minha
Casa Minha Vida, as medidas que a Administração Municipal vem adotando para o sucesso
do programa nesta cidade e se há previsão do Chefe do Poder Executivo viajar a Brasília
para agilizá-lo junto ao Ministério das Cidades; 093 - Encaminhar projeto e planilha
aprovados pelo COMTUR, bem como cópia da ata da reunião deste Conselho que deliberou
sobre o destino dos recursos do DADE; 094 – Informar o valor arrecadado com o “voucher”,
nos meses de janeiro a julho, o saldo atual deste fundo e em que foram aplicados os
recursos neste primeiro semestre; 095 – Informar as medidas adotadas acerca das
construções iniciadas neste ano, no loteamento do Bairro do Fartura, mais conhecido por
“Prolop”, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 233 – Viabilizar estudos objetivando
o prolongamento de, aproximadamente, cento e cinquenta metros, da Rua Santa Maria até
a Rua Santa Rita de Cássia, trecho já utilizado por pedestres; 234 - Determinar ao Setor de
Obras, construir uma lombada ou outro tipo de redutor de velocidade na Avenida Professor
Adhemar Bolina, no trecho compreendido entre o acesso para a Chácara do Sr. Anielo
Fontanelli Neto e a propriedade Nº 1885; 236 - Atender o Abaixo-Assinado que anexa,
determinando ao Setor de Obras a construção de redutores de velocidade na Rua Padre
Manoel, ampliação da ponte sobre o ribeirão que a atravessa e afixação de sinalização
indicativa (placas ou faixas); 237 - Determinar ao Setor de Obras a colocação de redutores
de velocidade ou construção lombada na altura do Nº 310 da Rua Frederico Ozanan,
próximo à residência do Sr. Gilberto Cabral; 238 - Interceder junto à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminária, poste e prolongamento de apenas
cinquenta metros da rede de energia elétrica no Bairro dos Buenos, conforme croqui anexo,
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todas de autoria do Ver. Pedro da Fonseca; 239 – Determinar ao Setor de Obras construir
uma lombada na Avenida Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo à Praça do Peão, da
Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e outros; 240 – Determinar ao setor competente,
adotar as medidas necessárias visando o corte das raízes expostas das paineiras
localizadas no ponto de parada de ônibus, em frente à EMEF Ernesto Ardachnikoff, bem
como a reforma dos bancos que as envolve; 241 – Determinar ao setor competente, fazer a
manutenção ou troca das vigas de madeira da ponte da Estrada Caiubi-Remédios, ambas
dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 242 – Adotar as medidas
cabíveis visando levar informações e responder as dúvidas da população, em toda
extensão territorial, com relação à Gripe H1N1 que tanto preocupa a população, do Ver.
Claudinei José de Oliveira; e 235/09 - Solicitando ao Governador do Estado, estudar a
possibilidade de mudar a forma de cobrança do IPVA, iniciando a primeira parcela em abril
de cada ano, ou ainda, dividir este imposto em seis parcelas, também com início no
segundo trimestre, bem como oficiar ao Sr. Prefeito Municipal para que oficie ao Governador
do Estado, em apoio a esta proposição, de autoria do Ver. Pedro da Fonseca – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Junho/09 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; OFÍCIO Nº 087, do Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve do Exército
Brasileiro, agradecendo o apoio prestado pela Câmara Municipal à Tropa da Brigada
durante o Exercício de Garantia da Lei e da Ordem – Operação Massaguaçu; CONVITE da
União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP para o Seminário sobre a
Preservação do Meio Ambiente que contará com a presença do Secretário Estadual Xico
Graziano; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros, do Ministério da
Educação: nos valores de R$ 44.162,72 referente a 4ª Quota e R$ 2.190,06 referente a 1ª
Parcela do PNATE, ambas do FNDE – datado de 25 de Junho; nos valores de R$ 9.135,70
referente a 1ª Parcela do PNATE e R$ 41.766,57 referente a 3ª Quota, ambas do FNDE –
datado de 1º de Julho; duas no valor de R$ 11.325,76 referentes a 3ª e 4ª Parcelas do
PNATE – datados de 03 e 08 de Julho; no valor de R$ 41.736,85 referente a 5ª Quota do
FNDE – datado de 06 de Julho; do Ministério da Saúde: no valor de R$ 106.506,79 para o
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar –
Competência – 06/2009; no valor de R$ 2.589,32 para Pagamento de Programa de
Assistência Farmacêutica Básica – Competência – 06/2009; duas no valor de R$ 600,00
para Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – Competência – 05 e
06/2009; no valor de R$ 22.520,75 para Pagamento de PAB FIXO – Competência –
06/2009; seis no valor de R$ 1.698,22 para Pagamento de Compensação de
Especificidades Regionais – Competências – 01; 02; 03, 04, 05 e 06/2009; seis no valor de
R$ 106,94 para Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS –
Produtos/Serviços – Competências – 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2009; seis no valor de R$
170,40 para o Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS –
Competências – 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2009; no valor de R$ 2.748,36 para Pagamento de
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS – Competência – 06/2009 – 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 desejando feliz
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retorno aos Nobres Pares, esperando que esta Casa de Leis atenda os anseios da
comunidade. Em seguida, justificando oralmente sua Indicação Nº 242, disse que há
comentários de que já foi detectado dois casos suspeitos da Gripe H1N1 em Salesópolis e,
por não saber a veracidade, a população, especialmente as crianças, sentem-se
amedrontadas. Disse que, em vários municípios do Estado, o reinício das aulas foi adiado,
gerando diversos questionamentos, inclusive devido aos casos em que as vítimas foram
levadas à óbito, necessitando, portanto, de maiores esclarecimentos à população. Enfatizou
a necessidade de bem informar toda população, inclusive da zona rural, seja através de
folheto, do trailer da Secretaria de Saúde ou de outras formas, para que todos se previnam.
Concluiu ressaltando que as unidades de saúde devem preparar seus funcionários para
evitar o agravamento da situação que afeta todo País. Referindo-se ao seu Requerimento
Nº 92, disse que muitos munícipes preencheram a documentação necessária para inscrição
no Programa Minha Casa Minha Vida, o qual poderá minimizar os problemas de loteamento
irregular, portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal se empenhe para efetivar este
programa. Lembrou que, na última sessão, antes do recesso legislativo, os Vereadores
aprovaram um projeto de lei autorizando a Prefeitura Municipal receber recursos do DADE
e, na oportunidade, ele (o orador) tinha em mãos, um documento que registrava o valor de
setecentos e vinte e um mil reais para ser aplicado em torno do Centro Histórico da Igreja da
Matriz. Diante deste fato, decidiu apresentar o Requerimento Nº 93, por entender que o
recurso deve ser utilizado em outros pontos e não no citado. Também lembrou que há
necessidade de fazer o calçamento da estrada que liga o Distrito dos Remédios ao Bairro
Bragança e que também há, nesta Casa de Leis, um documento registrando que a obra
seria feita com recurso do DADE mas, até o momento, nada mais se falou do assunto. O
orador disse esperar com a resposta deste Requerimento, esclarecer os fatos, contudo,
sugeriu aos Vereadores estudarem se a deliberação sobre a aplicação dos recursos do
DADE cabe realmente ao Conselho ou à Câmara Municipal, pela representatividade do
povo, que os escolheu através de processo eleitoral. Reportando-se ao Requerimento Nº
95, disse que, antes de fazer o questionamento formal, ligou para o Prefeito Adilson
expondo os fatos e, após alguns dias, solicitou cópia do documento relativo às providências
que ele disse que tomaria, mas a resposta que recebeu foi de que deveria fazer o pedido
por escrito, motivo pelo qual apresenta esta proposição. Por fim, disse esperar a resposta
formal para transmitir à Associação do Bairro do Fartura que vem lhe solicitando uma
posição. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou oralmente seu
Requerimento Nº 91, lembrando que, no início do ano, o Sr. Prefeito Municipal informou
que, dentro de noventa dias daquela data, a reforma seria iniciada, mas, após duzentos dias
nada aconteceu e a população o cobra diariamente. Informou que alguns vândalos estão
quebrando os vidros daquela quadra como forma de protesto, haja vista que apesar da
chuva diária e constante, são obrigados a utilizar a quadra descoberta por falta de opção.
Por fim, apoiou o Requerimento Nº 93, dizendo que o Prefeito Adilson também o informou
que o recurso do DADE seria utilizado para o passeio público do trecho entre o Distrito dos
Remédios e a Vila Bragança e é isto que espera. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA
DUQUE desejou sucesso aos Nobres Pares neste segundo semestre e, conforme discutido
em reunião com representantes do DER, nesta Casa de Leis, e atendendo as pessoas que
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transitam nos arredores da Praça do Peão, apresentou a Indicação Nº 239. Acrescentou
que solicitou o apoio de todos os Vereadores porque ela mesma presenciou um carro, com
placa desta cidade, passando em alta velocidade e quase atropelando uma senhora, o que
acredita, poderia ser evitado se tivesse uma lombada no local. Por fim, disse esperar que
pessoas que transitam nos arredores da Praça do Peão, apresentou a Indicação Nº 239.
Acrescentou que solicitou o apoio de todos os Vereadores porque ela mesma presenciou
um carro, com placa desta cidade, passando em alta velocidade e quase atropelando uma
senhora, o que acredita, poderia ser evitado se tivesse uma lombada no local. Por fim, disse
esperar que esta Indicação, que foi assinada por todos os Vereadores, seja atendida o mais
rápido possível. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de
Campos Júnior, o VER. PEDRO FONSECA disse que, juntamente com os Nobres Pares
Claudinei e Vanderlon apresentou a Proposta de Emenda à LOMS Nº 02, determinando ao
município disponibilizar o mapeamento da malha de dutos subterrâneos a fim de evitar
acidentes ambientais, patrimoniais e humanos. Esclareceu ainda que esta matéria servirá
para todas as empresas que utilizam o subsolo do município, como as de água e esgoto e
de telefonia entre outros, mas, especialmente, no caso da Petrobrás. Também justificou
oralmente sua Indicação Nº 234, que apresentou com o mesmo objetivo da Nobre Colega
Deise, qual seja evitar atropelamento no local e, finalizando, justificou sua Indicação Nº 235,
esclarecendo que a mudança na forma de cobrança do IPVA, minimizará inúmeros
problemas enfrentados no início do ano, devido ao acúmulo de despesas. Retomando a
presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem 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. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também desejou boas vindas e sucesso aos Nobres
Pares neste segundo semestre. Parabenizou o Professor Marcelo – Secretário Municipal de
Esportes e Lazer, pela execução de mais uma edição da Copa Vitor Sapienza de Futsal,
bem como às Equipes do CAJU-Toque Fácil por vencer o campeonato e a Equipe do
Rosário pelo vice-campeonato. Ato contínuo, parabenizou a Comunidade do Centro Espírita
Humildade, pela bela organização da Noite de Inverno, no último dia vinte e cinco de julho,
acrescentando que, certamente, todos que estiveram lá viram e gostaram do trabalho
realizado pela entidade. Parabenizou ainda a Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente realizada no dia vinte e nove de julho, onde foram tratados diversos
assuntos afetos à criança e adolescente. Também parabenizou os organizadores da Festa
do Divino pela brilhante organização e à Diretoria de Cultura pela exposição e filme do
Humorista Mazzaropi e show de Música MPB da Cantora Carol, ambos eventos que
resgatam a presença da família salesopolense na Praça da Matriz desta cidade. Disse que
vem trabalhando para a urgente troca da linha de tubo que estourou na Estrada Rodrigues
de Campos, situação que faz com que a água passe pela estrada e, se as providências não
forem adotadas com brevidade, será necessário interditar o trânsito no local, agravando
ainda mais a situação e os prejuízos aos usuários daquela via pública. Registrou sua
gratidão à Empresa S/A Paulista, por colaborar com esta cidade, atendendo algumas
emergências, tapando buracos nas ruas. Acrescentou que vem batalhando junto à
deputados estaduais e federais para conseguir recursos a fim de resolver esta problemática
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e, recentemente, o Deputado Estadual Vitor Sapienza notificou que liberará cinqüenta mil
reais para infraestrutura urbana, verba que poderá ser utilizado em operação tapa-buracos.
Informou que o Poder Executivo está trabalhando para incluir no Projeto do Arquiteto Ruy
Otake, uma solução definitiva para a Passagem do Aterrado, e que o município receberá
uma verba no valor de seis milhões de reais para o projeto de Revitalização do Rio Tietê, no
qual incluirá o alteamento daquela passagem. Agradeceu a Sabesp pela explanação, aos
vários setores da Municipalidade, sobre o Projeto PURA, que visa a redução do consumo de
água nos mais diversos setores, ocasião em que também deram vários exemplos, propondo
a implantação do projeto para conquistar o Selo Verde, reduzindo o consumo entre
cinqüenta e sessenta por cento. Informou também que, nesta data, foi informado por
assessores do Deputado João Caramez que seu pedido para agendar uma reunião com
representantes da EMTU foi atendido, e a data será o próximo dia onze de agosto, às dez
horas, portanto, espera que outros Vereadores o acompanhe, formando um comitiva local.
Por fim, esclareceu que na citada reunião, pretende reivindicar, novamente, as coberturas
nos pontos de ônibus solicitadas desde 2006 e que, até o momento, não saiu do papel. O
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também desejou feliz retorno à todos, especialmente à
população, esperando que, neste segundo semestre, seus pedidos sejam atendidos e
agilizados. Em seguida, solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que informe sobre a situação do
Filtro de Carvão, cujo trabalho para solução foi iniciado pelo Centro de Pesquisa Municipal.
Disse que a cidade vizinha de Paraibuna já foi autorizada a utilizar seus fornos de carvão,
portanto, concluiu que falta esforço da Administração Municipal atual na busca de solução
rápida para evitar o agravamento da crise na produção, enfatizando que a população, em
especial os produtores, esperam uma solução do Poder Público. Parabenizou a Secretária
Municipal de Saúde que respondeu sua Indicação propondo a instituição do Dia do Doador
de Sangue, informando os quarenta e sete locais para doação e se disponibilizando, através
da Doutora Leila, a trazer um carro para coleta neste município, a fim de atender os
pacientes cirúrgicos que necessitam de sangue. Finalizando, também parabenizou o Nobre
Par Claudinei pela preocupação com a Gripe Influenza, enfatizando que todos os esforços
dirigidos para combatê-la tem sido pouco e ressaltando que, atualmente, o único
mecanismo de defesa é a informação. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ
iniciou dizendo que, há muito, vem utilizando a tribuna desta Casa de Leis para cobrar
serviços básicos à população. Comentou que, cobrando a Subprefeita do Distrito dos
Remédios sobre algumas irregularidades, ela lhe declarou que se encontra de “mãos
atadas”. Lamentou ainda que os casos que requer providências são, entre vários, a troca de
três tábuas do Brinquedo Gira-Gira da EMEI do Distrito dos Remédios, a lixação e pintura do
corrimão da mesma unidade escolar infantil, bem como a colocação de redutor de
velocidade na Vila Bragança. Lamentou que, falando destes problemas, aquela substituta
distrital do Prefeito respondeu que ao solicitar os serviços ao Secretário Municipal de Obras,
este alegou que não os realizava porque o Distrito dos Remédios está sendo privilegiado em
detrimento da área central desta cidade. Indignado com a postura daquele Secretário
Municipal, o orador enfatizou que os serviços solicitados são urgentes e necessários porque
referem-se à segurança das crianças de uma escola municipal e do povo em geral,
no caso dos redutores de velocidade. Acrescentou ainda que o redutor de velocidade não é
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questão de privilégio, mas, uma forma de evitar acidente e até uma tragédia, cuja
responsabilidade recairá sobre a Prefeitura Municipal. Lamentou também que esta situação
leva os munícipes a acreditarem que os Vereadores nada fazem, embora estejam sempre
cobrando e lutando por serviços que atendem às necessidades básicas da comunidade. O
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou referindo-se à reunião que será realizada
com representantes da EMTU, citada pelo Nobre Par Sebastião, garantindo que participará,
pois acredita que será a oportunidade de também reivindicar que os coletivos incluam o
Bairro do Fartura no itinerário, bem como voltem a circular na Rua XV de Novembro,
atendendo reclamos de diversos usuários. Disse que foi informado pela Sra. Edimara –
responsável pelo Setor de Licitação, que neste mês de agosto, será realizada a licitação
para a obra da Quadra do Bairro Totozinho Cardoso. Declarou esperar que o Sr. Prefeito
Municipal acelere o processo para que ele (o orador) possa reivindicar outros recursos pois,
sem utilizar um recurso solicitado é mais difícil conseguir outros. Esperando chamar atenção
de todos e, especialmente, dos membros da Comissão Permanente de Saúde, relatou que
um munícipe, há três meses, após consulta com o Neurologista – Dr. Moitinho e realizado os
exames por ele solicitado, não consegue agendar o retorno para apresentar os exames e
lhe procurou (o orador) solicitando sua intercessão. O orador disse que tentou, porém,
também não teve sucesso e, procurando outro especialista, este lhe orientou que os
exames deveriam ser apresentados ao médico solicitante. Diante do fato, questionou porque
o Dr. Moitinho continua atendendo se não pode ver os exames que ele próprio solicita e,
procurando esta resposta, foi lhe pedido paciência porque aquele médico está com sérios
problemas de saúde. O orador lamentou, mas disse que o munícipe em questão também
está com problema de saúde, portanto, necessita que o médico cumpra seu plantão e não
trate o povo com descaso. Lamentou ainda que, embora o paciente tenha tentado o retorno,
dizendo que o orador falou com o Dr. Gilberto, o funcionário que o atendeu respondeu que
nem ele nem aquele doutor, que é Vice-Prefeito Municipal, não mandam em nada.
Ressaltou que realmente não manda, tanto que apenas solicitou o atendimento para que,
vendo os exames, o médico possa diagnosticar o problema e orientar os procedimentos,
seja através de medicamento ou outras medidas. Disse que o atendente, após muita
insistência do paciente, disse que poderia agendar uma data somente para novembro, o que
demonstra o total descaso com os doentes. Por fim, o orador espera que a Comissão de
Saúde, averigue os fatos, especialmente, com relação aos retornos de consulta para que os
exames não sejam perdidos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA agradeceu a
manifestação de apoio do Nobre Colega Paulo, ao seu trabalho sobre a Gripe H1N1,
registrando estar certo de que todos os Vereadores estão sendo procurados acerca do
assunto. Por sua vez, apoiou o Nobre Par Sebastião pelo trabalho que vem desenvolvendo
com relação à tubulação da Estrada Rodrigues de Campos, dizendo que também já foi
procurado sobre o assunto e pretendia apresentar proposição solicitando medidas, o que
não mais será necessário. Referindo-se às fotos que expôs no telão nas sessões que
antecederam o recesso legislativo, sobre a situação da Avenida Professor Adhemar Bolina,
agradeceu a Administração Municipal que realizou a limpeza necessária, tampou a caixa de
energia e plantou algumas árvores. Enfatizou a necessidade agora, de tomar medidas para
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tomar medidas para evitar que cavalos invadam o local, a fim de manter a área limpa e
segura, já que é utilizada por adultos e crianças. Informou que, a partir do dia seguinte a
esta sessão, procuraria as empresas vencedoras dos processos licitatórios deste município,
para esclarecer sobre a paralisação das obras, como por exemplo da Creche e da Fonte
Luminosa, entre outras que, há oito meses, estão paralisadas. Enfatizou que, após ouvir as
empresas, tomará as medidas cabíveis, porque considera vergonhosa a situação das obras,
causando inúmeros questionamentos populares, como o já apresentado sobre a Quadra do
Bairro Totozinho Cardoso. Lembrou que cada Vereador tem se empenhado junto aos
deputados dos seus partidos para conseguir recursos mas, alertou que, se até setembro,
não estiver toda documentação regularizada, o município não receberá o recurso porque o
prazo para firmar convênios se encerrará. Comentou que tem recebido várias críticas sobre
o Secretário Municipal de Esportes, mas informou para que todos reconheçam que, para
desenvolver eventos nesta cidade, está tirando recursos do próprio bolso para que a
programação se realize. Enfatizou a necessidade de levantar a planilha de custos desta
Secretaria Municipal, a fim de evitar que, no mês de dezembro, depois que Secretários e
Vereadores tiverem colaborado financeiramente para que os eventos acontecessem,
percebam que tinha recurso sobrando. Comentou que, no último campeonato, não tinha
sequer bola para a disputa final e ele (o orador) teve que colocar bola própria, o que
demonstrou a falta de respaldo da Administração Municipal para o Esporte, assim como a
outras áreas. Quanto à solução para o PROLOP, disse que está chegando o dia dez de
agosto e, portanto, mais um dia dez que passa sem que se cumpra a promessa do Sr.
Prefeito de que tudo se resolveria. Disse que está começando a acreditar que a solução virá
somente no ano de dois mil e dez e não no dia dez. Registrou o trabalho desta Casa de Leis
com relação às obras quem vêm sendo realizadas na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, no
trecho entre os quilômetros cento e um e cento e oito, porque segundo os moradores, a
obra não está de acordo com o que foi prometido e apresentado aos Vereadores e à
comunidade envolvida. Solicitou ao Sr. Presidente contatar o Engenheiro Responsável do
DER e, se não assinar um documento sobre o que realmente vai fazer, comprometendo-se
com as alterações, os Vereadores devem tomar as medidas para encaminhar o caso ao
Ministério Público para encontrar uma solução. Sugeriu ainda chamar o Sr. Prefeito
Municipal e junto aos Vereadores discutirem o assunto e tomarem providências, evitando
que o povo fique com o prejuízo e todos façam papel de bobos. Enfatizou que a função dos
Vereadores é legislar, fiscalizar e denunciar, portanto, se preciso, os Vereadores devem
denunciar os fatos. Declarou que pretende apresentar um projeto denominado Praça VivaArtista Presente, a fim de valorizar mais os artistas desta cidade, porque há muitas bandas
de fora, sendo contratadas para eventos locais, enquanto há pouco apoio aos artistas da
cidade. Esclareceu que não se refere apenas aos músicos, mas também aos artistas de
teatro e demais que são autores de contos, poesias e redações. Enfatizou a necessidade
de abrir a praça local para os artistas desta cidade, investindo neles para que continuem a
desenvolver suas habilidades. Lamentou que as festas, tanto na área central quanto no
Distrito dos Remédios, se realizem apenas com artistas contratados de outras cidades, o
que enfatiza a necessidade de criar espaço para fortalecer o artista local. Disse que tanto
esta, quanto outras gestões do município, deixaram à desejar no que tange à investimentos
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tanto em cultura quanto em esporte, haja vista que, as Áreas de Educação e Saúde
dispõem de recursos, mas aquelas, dependem da atenção dos Governos Municipais.
Enfatizou que, embora os Vereadores estejam sempre para somar esforços, também
cobrará o cumprimento da proposta de governo desta Administração que inclui apoio às
áreas citadas e atenção maior ao Distrito dos Remédios. Espera que o Prefeito Adilson veja
o orçamento do município evitando deixar de atender diversas áreas por desconhecimento
do que dispõe e em que se pode aplicar, assim como deve ficar atento a tudo, inclusive às
licitações. Reclamou a falta de resposta ao seu Requerimento Nº 61, no qual solicita cópia
de convênios, contratos e decretos, conforme dispõe a Lei Orgânica e que, embora o prazo
tenha sido prorrogado, novamente venceu sem que a resposta chegasse. Por fim, dirigiu-se
ao Sr. Presidente, solicitando-lhe cobrar o envio dos documentos para que ele (o orador)
possa cumprir seu papel de fiscalizador. 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 03 de Agosto de 2009.
PRESIDENTE
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