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               ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Agosto de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezesseis dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá 
– 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 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  093 – 
Encaminhar cópia da planilha e projeto relativos às obras atualmente realizadas no prédio 
do Posto de Saúde da área central, bem como o devido parecer da Vigilância Sanitária 
acerca da área construída que, segundo informações se destina ao armazenamento do lixo 
hospitalar;  094 – Informar quantos depósitos de madeira existem neste município, com 
seus endereços, divididos em áreas urbana e rural, quais documentos são exigidos pela 
Prefeitura Municipal aos interessados na abertura deste tipo de depósito e se há exigências 
específicas, como espaço mínimo, segurança e local;  095 – Informar qual o procedimento 
adotado para  emissão  das  autorizações  para ligação de energia elétrica, quem, qual 
cargo ocupa  e  em  que  Secretaria  atua  o  funcionário responsável por este procedimento,  
enviar  cópia  dos  mapas  demonstrando   as   áreas   em   que   são  autorizadas tais 
ligações, informar por  quê  não  é  devolvido  o   valor   cobrado   daqueles   que   não 
conseguem a autorização se,  atualmente,  a  CETESB  não  considera  oficial  o   
documento emitido   pela  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,   e como  é oficializado 
o trâmite da documentação para efetivar a solicitação;  e  096/10 – Informar sobre as 
medidas adotadas neste ano para construção do novo Cemitério Municipal, a quantas anda 
o processo e, especialmente, se já foi definido e aprovado o novo local, todos do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs:  178 – Interceder junto à SABESP, objetivando a manutenção da 
rede de esgoto localizada no Km 82 da Rodovia SP-88, em frente a casa do Sr. Alemão e 
ao lado da Borracharia, no Distrito dos Remédios, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  
179 – Realizar o patrolamento da Estrada do Kimoto,   que liga a Rodovia SP-88 a Estrada 
da Barragem de Ponte Nova, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; 180 –  Interceder junto ao DER e à Empresa SA Paulista, objetivando a 
construção de quatro abrigos nos pontos de ônibus localizados nos arredores do Distrito dos 
Remédios e Bairro do Alegre, substituindo os que foram derrubados por ocasião das obras 
da referida empresa na Rodovia SP-88, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá;  181 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
objetivando a colocação de iluminação pública na Rua Nossa Senhora D’Ajuda, Estrada do 
Leme e Estrada São João,  próximo a propriedade do Sr. Lauro Rodrigues, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes;  182 – Determinar aos organizadores da feira, dispensar maior 
atenção na distribuição dos espaços para montagem de barracas nas tradicionais feiras 
mensais desta cidade e, na medida do possível, manter um diálogo aberto com os 
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comerciantes de nossa cidade, cadastrados na Prefeitura Municipal e pagadores de 
impostos;  183 – Interceder junto à Sabesp e demais órgãos ambientais, objetivando a 
autorização e os demais procedimentos necessários para implantação de rede de esgoto na 
Estrada da Usina, proximidades do Salão de Festas – ARE FESTAS;  184 – Desenvolver 
uma campanha de esclarecimento junto aos vendedores ambulantes desta cidade acerca 
das proibições de venda de produtos de limpeza, bem como determinar uma fiscalização 
mais severa junto aos ambulantes de fora, evitando maiores prejuízos aos salesopolenses;  
e 185/10 – Cobrar da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, realizar a manutenção 
necessária nas luminárias desta cidade, fazendo as trocas necessárias ao cumprimento do 
contrato de concessão, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, 
lidas no Expediente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  
Nobres Edis inscritos.  O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou oralmente a Indicação Nº 
180 que apresentou com o Nobre Colega Sérgio Feliciano, esclarecendo que os abrigos 
destruídos estavam nos Km 79, 81, 82  e 84 da Rodovia SP-88, mas, espera que a 
Prefeitura Municipal adote as providências necessárias para a substituição, antes que a 
Empresa SA Paulista conclua as obras e os contatos fiquem mais difíceis, em prejuízo dos 
usuários do transporte coletivo que, novamente, ficam expostos às intempéries. Finalizou 
ressaltando a necessidade de resolver esta problemática com urgência e, se não der certo 
desta forma, propõe a união de todos os Vereadores para fazer gestões junto à EMTU.  O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando seu Requerimento Nº 93, 
dizendo que o apresentou para esclarecer as dúvidas acerca da obra, levantadas desde a 
afixação da placa com seu valor. Também justificou seu Requerimento Nº 96, porque desde 
maio/2009 espera resposta concreta acerca das obras do Cemitério, pois, naquela época,  
em resposta a referida proposição,  disseram que estavam buscando as necessárias 
autorizações ambientais além da possibilidade de receber um terreno localizado no Bairro 
Fartura, de propriedade do Sr. Narciso, que o entregaria como parte do pagamento de sua 
dívida pública. Lembrou ainda que o DAEE apresentou laudo acerca da sondagem do 
terreno,  concluindo pela falta de água necessária no local. Diante da falta de informações 
desde então, apresenta esta proposição a fim de saber a quantas anda a situação do novo 
Cemitério Municipal, que é uma antiga necessidade deste município. Reportando-se à feira 
de “Quinta de Mês”, esclareceu que apresentou a Indicação Nº 182, após receber um 
documento de comerciantes instalados no calçadão da Rua XV de Novembro, que sentiram-
se lesados com a instalação de barracas de frituras em frente às suas lojas. Enfatizou que 
apóia feira, mas esta não pode prejudicar os comerciantes locais que pagam impostos 
mensais e maiores além de gerar emprego no município, portanto, espera que seja 
dispensada maior atenção para evitar reincidência do problema. Também justificou sua 
Indicação Nº 183, informando que os moradores já cederam espaço para implantação da 
rede, cabendo à Prefeitura Municipal e Sabesp buscar o licenciamento necessário e efetivar 
a obra. Lembrando que, na sessão passada, o Nobre Par Vanderlon também manifestou-se 
acerca da situação dos vendedores ambulantes de outras cidades, justificou  sua Indicação 
Nº 184 dizendo que vem recebendo reclamações dos vendedores ambulantes locais acerca 
das exigências que têm que cumprir, contudo, aos vendedores de outras cidades, não são 
cobrados os mesmos procedimentos.  Portanto, espera que os produtos dos vendedores 
ambulantes de outros municípios sejam fiscalizados, em especial,  a qualidade dos produtos 
oferecidos à população salesopolense, bem como se estão pagando os impostos devidos. 
Sobre a iluminação pública, disse ter passado em vários lugares e notado lâmpadas 
apagadas, contudo, a Administração Municipal paga à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, sendo, portanto, necessário cobrar a manutenção ou troca, bastando para isso, 
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investigar constantemente a situação. Ainda com relação à iluminação pública, reportou-se 
ao seu Requerimento Nº 95, lembrando que há uma média de trinta e cinco a quarenta 
pessoas que o procura,  necessitando ligar energia elétrica na área urbana ou rural, mas 
não conseguem porque a CETESB exige licenciamento e documento com matrícula, o que 
poucos têm neste município. Disse que vem fazendo gestões junto à deputados, mas, não 
concorda que a Administração Municipal recolha os documentos, cobre uma taxa de dezoito 
reais e, depois de duas semanas, informa o munícipe que não é possível atendê-lo. Diante 
desta situação e considerando que a Administração Municipal não pode mais fornecer 
autorização aos munícipes, como ocorria no ano passado, não entende por que cobra uma 
taxa para responder negativamente. Enfatizou ainda que, para muitos, o valor cobrado de 
dezoito reais não significa nada, mas,  há pessoas para as quais este valor faz grande 
diferença. Concluiu dizendo que esta cobrança não deveria ser feita, portanto, conversará 
com os Assessores Jurídico e Contábil desta Casa de Leis sobre a legalidade desta 
cobrança. O VER.  SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou a Indicação Nº 179 
que apresentou com o Nobre Colega Angelino, acrescentando que referida estrada se 
parece com a Estrada dos Fonsecas que, depois de muita luta e cobrança, conseguiu a 
manutenção. Espera atenção neste período de tempo bom, evitando que chegue a 
temporada de chuvas para atribuir-lhe o problema e a falta de manutenção. Também 
justificou sua Indicação Nº 178,  dizendo que houve vazamento de esgoto durante uma noite 
inteira,  causando muita sujeira. Todavia, finalizou registrando que, tão logo ligou para a 
Sabesp, o serviço foi realizado, portanto, parabeniza os Srs. Geraldo e Armando do Posto 
local pela presteza. Não havendo mais oradores inscritos,  o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
Requerimento de Urgência Especial Nº 002/10.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
colocou o referido requerimento à única votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Aprovada a Urgência Especial,  o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 19, COSPES Nº 15 e CFO Nº 33/10, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 022/10 (Dispõe sobre alteração da 
Cláusula 13 do Termo de Convênio firmado em 20/12/2002, entre o Município de 
Salesópolis e a Santa Casa de Misericórdia “Frederico Ozanan”, constante da Lei Nº 
1508/2007 e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo da matéria. Terminada 
a leitura, foi a referida matéria colocada em discussão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA informou que, no decorrer da tarde, os Vereadores estiveram reunidos com 
representantes da Santa Casa local e Secretaria de Saúde do município e, como já disse, 
não poderia deixar de votar este projeto que propõe a majoração, em trinta mil reais,  do 
valor do repasse mensal à Santa Casa. Acrescentou ainda que o valor atual é de noventa 
mil reais e, com a aprovação deste projeto, passará para cento e vinte mil reais, além do 
repasse relativo aos exames laboratoriais. Também esclareceu que esta majoração não 
solucionará o problema da Santa Casa local,  que tem uma dívida acumulada de um milhão 
setecentos e quatorze mil reais, mas, amenizará a situação, até que outras medidas sejam 
adotadas para sanar o problema. Por fim, conclamou a todos pelo voto favorável à matéria, 
embora esteja ciente de que todos reconhecem a necessidade da majoração do valor do 
repasse mensal.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que devido às inúmeras 
dificuldades financeiras enfrentadas pela Santa Casa local, ao longo dos últimos anos,  foi 
buscado nesta tarde, através de uma ação conjunta, e conseguiram,  viabilizar a majoração 
do valor. Reiterando a manifestação do orador que o antecedeu acerca do valor do déficit, 
esclareceu que ainda continuará com um débito mensal, no valor entre vinte e cinco e vinte 
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e oito mil reais, que se somará mês a mês. Contudo, informou que cada Vereador deste 
Legislativo buscará emendas junto aos seus Deputados, para complementar ou tentar 
amenizar o problema. Enfatizou a importância de registrar que todo pré-atendimento é feito 
pela Santa Casa local, assim como ela garante as consultas com especialistas, dentro do 
possível.  Ressaltou que, para se conseguir um atendimento mensal adequado na Santa 
Casa local, seriam necessários, ao menos, quatrocentos mil reais mensais,  para atender a 
demanda, portanto, bem longe da realidade enfrentada. Finalizando, disse ainda que há 
outras alternativas para solucionar o problema, como a apresentação de projetos a 
empresas que se disponham à parceria,  o que se pretende buscar. Ninguém mais se 
manifestando, o Sr. Presidente submeteu a matéria à votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada 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 
iniciou elogiando o Nobre Colega Vanderlon por contribuir com a Equipe Toque Fácil, 
transportando os atletas que participam de um Campeonato em Mogi das Cruzes. 
Reportando-se à Área de Educação, disse que seria necessário fazer um trabalho igual ao 
realizado com a Área de Saúde, pois há muitas reclamações acerca da falta de materiais 
nas escolas, necessitando utilizar recursos da APM – Associações de Pais e Mestres,  para 
tal fim.  Enfatizou que, além da Área de Educação dispor de vinte e cinco por cento do valor 
do orçamento, também dispõe dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica, portanto, é necessário verificar o que vem 
ocorrendo. Ressaltou ainda que não pode aceitar a utilização de recursos que seriam 
destinados às festas de crianças  ou outras datas comemorativas,  para adquirir material 
que cabe à Administração Municipal. Pediu apoio dos Nobres Pares para fazer o 
levantamento junto às escolas, a fim de saber onde está indo parar o dinheiro da Área de 
Educação.  Informou que conseguiu, junto ao Deputado Valdemar Costa Neto,  mais um 
recurso no valor de duzentos e noventa e três mil e quinhentos reais para pavimentação 
asfáltica e, na semana passada, conversou com o Sr. Prefeito Municipal, por telefone, 
transmitindo a cobrança de documentos para enviar a Brasília. Também junto ao Nobre 
Colega de Partido (PR), Ver. Angelino Rodrigues, apresentaram ao Sr. Prefeito uma relação 
de ruas, a serem priorizadas e esperam ser atendidos. Disse que espera resposta de alguns 
documentos seus, cujo prazo já se esgotou e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe 
cobrar maior respeito para com os membros desta Casa de Leis,  antes que seja necessário 
se socorrer do Ministério Público. Por fim, informou que está levantando o destino de um 
recurso destinado para o Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, confessando que 
pensou se não está sendo utilizada na obra do Posto de Saúde da área central, contudo, 
levantará os documentos para esclarecer os fatos. A VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA 
DUQUE disse que, pela quarta ou quinta vez, vem solicitar a pintura das lombadas, cuja 
situação está vergonhosa. Relatou que, nesta data, por volta de doze horas e trinta minutos, 
constatou um quase atropelamento nas proximidades da rotatória em construção,  próxima 
às unidades escolares do Jardim Nídia, pois o veículo não deu a volta na rotatória e, 
somente por Deus, não aconteceu o pior, reafirmando a necessidade de pintar uma faixa de 
pedestres no local. Ainda sobre as vans da EMTU, ressaltou que há um crescente número 
de reclamações, em especial, dos seus usuários, acerca da superlotação e abuso no limite 
de velocidade. Disse que está sempre presente no Bairro Fartura, onde tem constatado que 
está totalmente esquecido pela Administração Municipal, haja vista a precária limpeza 
pública, assim como da área em que está instalado o Setor de Zoonese, comprometendo-se 
a apresentar uma proposição solicitando, ao menos, os serviços básicos. Por fim, reportou-
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se à reunião realizada nesta data, com representantes da Santa Casa local e Secretaria 
Municipal de Saúde, declarando-se feliz por perceber que todos os presentes estavam 
preocupados em resolver os problemas, porque embora alguns tenham planos de saúde, 
diante de uma emergência o primeiro socorro é realizado naquele hospital.  O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA iniciou cobrando o envio do Plano de Carreira dos funcionários 
públicos municipais, que este Legislativo aguarda há um ano e meio para análise e 
deliberação,  requerendo ao Sr. Presidente que transmita esta cobrança ao Sr. Prefeito 
Municipal. Lembrou que, há uns três meses,  participou de uma reunião com o 
Superintendente da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, junto de outras pessoas, 
discutindo todas as questões que afligem este município, seja de  novas ligações de energia 
elétrica ou troca e manutenção de luminárias, mas, até o momento, não obtiveram qualquer 
resposta. Acredita que aquele senhor não tenha se dado conta do quanto é difícil a falta de 
luz para a população, pois é uma necessidade essencial e, a atual situação demonstra que, 
ao invés de progredir,  Salesópolis está regredindo e, em breve,  será necessário o uso de 
velas ou fogueira para iluminar, como na época das cavernas. Solicitou ao Sr. Presidente 
documentar a situação àquele superintendente, agendando nova reunião nesta Casa de 
Leis, para reiterar os pedidos. Comentou que, na última quinta-feira, esteve na CETESB em 
busca de solução para algumas ligações de energia, onde foi informado que, são quase 
quinze itens solicitados ao cidadão para a ligação de energia elétrica, além do recolhimento 
de uma taxa no valor de trezentos e oitenta e três reais. Contudo, ainda assim, a solicitação 
é encaminhada para estudo, sendo a propriedade pleiteada visitada por um técnico da 
empresa, dependendo da aprovação que, sendo negada,  o interessado deverá entrar com 
recurso para restituir o valor cobrado. Lamentou a existência de discrepâncias relativas às 
áreas com restrições, haja vista que municípios vizinhos a este, conseguem autorizações, 
motivo pelo qual, sugere também uma reunião com Diretores e Superintendente da 
CETESB para discutir o assunto haja vista que, enquanto esta atribui a responsabilidade à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil e aquela atribui a esta,  “quem paga o pato” é o 
munícipe. Ressaltou que, hoje em dia,  ter água e luz é uma questão de saúde pública, o 
mínimo que o cidadão tem direito. Comentou que viu uma reportagem televisiva, sobre uma 
cidade onde as casas ainda são construídas de pau-a-pique, mas a Empresa de Energias 
que a atende está presente, fazendo ligações de energia elétrica, enquanto nesta cidade, há 
tantas dificuldades. Disse, por fim,  que alguma coisa está errada, portanto, os Vereadores 
não podem aceitar que continue desta forma,  reiterando a necessidade das reuniões que 
propôs para solucionar o problema.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se 
à manifestação do orador que o antecedeu,  sobre as ligações de energia elétrica, dizendo 
que, há quatro meses, também esteve na CETESB e registrou o mesmo relato nesta Casa 
de Leis, com a mesma conclusão e proposta para agendar reunião com o Superintendente 
daquela estatal e da empresa concessionária de energia elétrica, portanto apóia o pedido. 
Esclareceu que a diferença entre a sua informação e do Nobre Colega, é que,  na época, 
lhe foi informado que o recolhimento da taxa somente é cobrado após a aprovação do 
pedido.  Ainda sobre a manifestação do orador que o antecedeu,  sobre o Plano de Carreira, 
disse que, em abril do ano passado, o Prefeito Adilson usou a tribuna desta Casa de Leis, 
afirmando que este era um assunto prioritário. Lembrou também que, por ocasião da 
comemoração do Dia dos Pais para todos os servidores municipais,  no Setor de Obras,  ele 
(o orador) usou da palavra e se dirigiu ao Sr. Prefeito, dizendo que o maior presente aos 
pais-servidores municipais, seria a elaboração do Plano de Carreira e,  na réplica, o Sr. 
Prefeito disse que aquele não era o momento para tal cobrança. O orador questionou então 
quando será este momento,  pois não consegue vê-lo ou falar-lhe, portanto, aproveitará 
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todas as oportunidades para cobrá-lo, tal qual fez na gestão anterior. Disse que,  se as 
coisas não estiverem à contento,  cobrará e não fingirá que está tudo bem, porque a 
situação pode até estar bem para alguns, mas, para a maioria, não é esta a realidade. 
Enfatizou que “o Plano de Carreira está enroscado enquanto os servidores ficam na 
mesmice,  passa mandato e entra outro e, o Plano de Carreira serve unicamente para 
campanhas eleitorais,  quando os candidatos dizem que, se forem eleitos, o tornarão 
realidade”. Lamentou que, muitas vezes,  atribui-se a responsabilidade à esta Câmara 
Municipal e alguns projeto e propostas nem são enviados, portanto, este é mais um dos 
trabalhos que os Vereadores vêm solicitando, há tempos, sem solução. E concluindo, disse 
que “está na hora do prefeito tirar a bunda da cadeira e começar a trabalhar para este 
povo”. Reiterou que, dia vinte e nove de março, esteve em reunião com o Sr. Prefeito e com 
o responsável municipal pelas estradas rurais e, na oportunidade, ficou certo que, na 
semana seguinte,  o patrolamento e cascalhamento da estrada do Bairro Ribeirão do Pote 
seria realizado. Lamentou que a estrada esteja nas mesmas condições, resultado de um 
compromisso firmado e não honrado, prejudicando os moradores daquele bairro que, muitas 
vezes,  ficam ilhados, não conseguem transitar nessa estrada. Disse que a ponte daquele 
bairro somente foi consertada porque caiu, portanto, uma situação vergonhosa, dentre 
outras inúmeras situações idênticas. Citou como exemplo a Estrada da Petrobrás, onde há 
trechos em que é impossível o trânsito do transporte escolar, obrigando os alunos a 
caminharem entre dois ou três quilômetros para conseguirem embarcar.  Sugeriu ao Sr. 
Prefeito que ande pelas estradas rurais para melhor conhecer a situação que os moradores 
rurais enfrentam. Lembrou que o Sr. Prefeito Municipal encaminhou um projeto de lei 
dispondo sobre o repasse de uma parcela única, no valor de cento e vinte mil reais, para 
saldar dívidas da Santa Casa local,  recurso este que viria das multas do radar. Sendo 
assim, considerou muito cômodo o Executivo falar que não dispõe de recurso e enviar este 
tipo de projeto que é inconstitucional,  ambas situações com o objetivo certo de atribuir a 
culpa à Câmara Municipal e colocá-la contra aquele hospital ou à população.  Considerou 
impossível que, dispondo de quatro jurídicos e mais uma empresa contratada para 
assessoria jurídica, o Sr. Prefeito não tenha conhecimento de que tal projeto é 
inconstitucional. Reiterou que o objetivo, certamente, é fazer com que uma parcela da 
população acredite que são os Vereadores que emperram o trâmite do projeto. Enfatizou 
que ele não votará projetos que vierem para esta Casa de Leis, a fim de serem votados com 
urgência, antes de analisar, conversar com os Assessores Jurídico e Contábil deste 
Legislativo, para evitar cometer novas falhas,  como a ocorrida no caso do projeto relativo ao 
concurso público de professores, aprovado mas que, sendo inconstitucional,  depois 
prejudicou os envolvidos. Concluiu dizendo que, se não tiver tempo hábil para analisar,  não 
votará na loucura porque assim prejudicará o próprio município. Com relação à 
manifestação da Verª. Deise sobre sinalização de trânsito, o orador disse que ela e outros 
colegas, há muito, vêm solicitando tais serviços e, até o momento, nenhuma lombada foi 
pintada ou sinalizadq por placa. Ressaltou que,  diante do projeto enviado para pagar dívida 
da Santa Casa local, com recursos de multas de trânsito, não é por falta de recurso;  os 
serviços não são realizados porque a Administração Municipal não quer e,   certamente, 
porque tem a intenção de enrolar o povo e,  diante de tudo isso, ainda quer que os 
Vereadores fiquem quietos.   Finalizando, o orador afirmou que diante desta situação,  não 
se calará.  O VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que 
apresentará uma Indicação na próxima sessão, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,  que 
instale um banco vinte e quatro horas nesta cidade. Comentou que tem recebido várias 
reclamações de turistas, esperando também que os Vereadores façam gestões para este 
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fim e ressaltando que o proprietário do Auto Posto Petropires já se propôs a ceder uma área 
para instalá-lo. Aproveitando a presença constante de jovens nas sessões desta Casa de 
Leis,  que reivindicam a construção de uma Pista de Skate, disse que esteve levantando os 
dados e constatou que há projeto pronto e Emenda Parlamentar para este fim, entretanto, o 
Poder Executivo está impedido de resgatar o recurso para execução da obra, devido a um 
processo em trâmite no Ministério Público, relativo à uma construção feita no Governo do 
então Prefeito Quico, com recursos da Área de Esporte. Lamentou a demora na decisão 
daquele órgão, porque esta pendência impede que o município receba recursos do 
Governo,  diante do mau uso do dinheiro público, falta de apresentação da prestação de 
contas entre outros. Informou que a Administração atual já fez gestões junto à Secretaria 
Estadual de Esportes, a fim de negociar a possível restituição do valor desta emenda para a 
construção da referida Pista de Skate. Disse que também solicitará o envio do projeto e 
planilha da referida obra, a fim de conhecer e acompanhar quando o recurso for liberado, 
bem como se o projeto atende o que está sendo pleiteado pelos jovens, pois, já ouviu 
comentários, de que não atende e, portanto, deverão ser apresentadas propostas para 
modificação. Informou que esteve verificando alguns detalhes acerca da construção de 
passarelas na Avenida Professor Adhemar Bolina, sobre o Rio Paraitinga,  constatando que 
tais obras complementam projetos elaborados não realizados na gestão anterior, mas, para 
prestar contas, a atual gestão tem que construi-las para evitar outra pendência e o 
conseqüente impedimento na liberação de outros recursos.  Também comentou que fez um 
levantamento acerca das inúmeras reclamações sobre a situação das ruas desta cidade, 
constatando que muitas já foram contempladas com asfalto e não podem mais ser 
atendidas, ou seja, o recurso foi liberado, a obra paga,  mas não realizada. Disse que está 
elaborando um documento para ser encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de 
registrar formalmente esta situação e, finalizando,  enfatizou a importância da fiscalização 
deste Legislativo, acerca do uso do dinheiro público. 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 16 de Agosto de 2010. 
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1º SECRETÁRIO  : 
 

2º SECRETÁRIO  : 
 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
23 de Agosto de 2010.   


