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ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 27 de Setembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte e sete dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sexta 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: 110 –
Encaminhar o Cronograma da Unidade Móvel Odontológica, para atendimento das unidades
escolares rurais, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;
111 – Informar os documentos
necessários à constituição de empresas, por ramo de atividade, o embasamento legal no
Código Tributário Municipal ou Lei Orgânica deste Município, citando os respectivos artigos,
bem como explicitar o prazo previsto para deferimento ou indeferimento dos referidos
processos, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 200 – Determinar ao setor
competente, a colocação de placa de trânsito – PARE no cruzamento das Ruas Santa
Terezinha e Cunha Bueno, em frente ao Depósito de Gás da Vila Bragança; 201 –
Interceder junto ao Comando da Polícia Militar, objetivando intensificar as rondas no Distrito
dos Remédios e Vila Bragança, especialmente, no horário noturno, entre as 22:00 e 24:00
horas, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 202 –
Determinar ao Setor de Obras, asfaltar a praça em frente à Capela de Nossa Senhora
D’Ajuda, Bairro da Capela Nova, bem como colocar bancos e lixeiras na referida praça, dos
Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 204 – Determinar ao Setor
de Obras, restaurar as guias e sarjeta da Rua XV de Novembro, no entroncamento com a
Rua Domingos Freire de Almeida (Rua da Creche Municipal), do Ver. Paulo Arouca
Sobreira; e 203/10 – Solicitando aos Presidentes do Comitê e do Subcomitê de Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras, aos Prefeitos e Presidentes das Câmaras Municipais
do Alto Tietê Cabeceiras, envidarem esforços junto ao Governo do Estado de São Paulo,
objetivando que seja assinado o Decreto de Institucionalização para cobrança pelo uso da
água na Região Metropolitana de São Paulo, do Ver. Pedro da Fonseca – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIOS: Nº 536/10 - do Poder Executivo,
encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente aos meses de JULHO e AGOSTO/2010, através
de mídia digital – CD-ROM e Nº 42/2010 - da Sessão de Pessoal, encaminhando a Folha de
Pagamento dos Servidores e Assessores, referente aos meses de Maio, Junho e Julho; e
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao
mês de Agosto/2010 – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 1811
tr-UM/SECEX - do Ministério da Integração Nacional, comunicando a liberação de
quinhentos mil reais para recuperação de estradas vicinais; 21/09-MLF12 – da Sabesp,
prestando informações financeiras acerca do contrato mantido com a Prefeitura Municipal
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de Salesópolis; CONVITES: da Prefeitura e Fundo Social de Salesópolis - para a entrega de
Certificados à primeira turma de alunos do Curso de Panificação da Padaria Artesanal
“Dona Idalina do Thiago”, no próximo dia vinte e nove de setembro, às dezesseis horas, na
antiga Rodoviária; Para a Palestra sobre Gestão de Resultados através das Competências
Emocionais, no dia trinta de setembro, às vinte horas, em Guarulhos – desps.: Arquive-se,
Plenário ciente; OFÍCIO da ATADS - Associação dos Taxistas Autônomos de Salesópolis –
Repudiando a regulamentação do serviço de mototáxi em Salesópolis – desp.: Plenário
ciente, junte-se ao processo do Projeto de Lei Nº 24/10. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA iniciou declarando seu apoio ao Requerimento Nº 110 do Nobre Colega Paulo,
lembrando que também já solicitou o cronograma do trailer da Área de Saúde, para
acompanhar as ações e saber como estão sendo utilizados o trailer e os profissionais e se
vêm de encontro à proposta de campanha da atual gestão. Também apoiou a Indicação Nº
203, do Nobre Colega Pedro, que visa beneficiar esta cidade pelo fornecimento de água.
Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 111, dizendo que o apresentou
devido às reclamações que vem recebendo acerca da burocracia para abertura de empresa,
nesta cidade. Lembrou que, no passado recente, o Sr. Zé Maria era o único funcionário do
setor, muito competente, e bem atendia todos interessados, contudo, atualmente, há
inúmeras exigências burocráticas emperrando a situação, parecendo que a intenção é
acabar com o comércio neste município. Disse que, se a intenção é mudar, que seja feito
com calma, porque há pessoas dependendo da desburocratização para o seu ganho do diaa-dia. Por fim, disse que vem buscando as leis pertinentes para conhecer melhor o assunto
e, se necessário, adotar as medidas pertinentes com relação à atuação da Administração
Municipal e as exigências impostas. O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou apoiando o
Requerimento Nº 111, do Nobre Colega Claudinei, enfatizando que, se os comerciantes
não tiverem o apoio desta Casa de Leis, a situação ficará mais difícil. Lembrou que ele e os
Nobres Colegas Sebastião, Ratinho e Vanderlon, foram ou são comerciantes e sabem que
integram uma classe muito sofrida desta cidade, pois quem conhece o potencial da cidade,
sabe que tem um fluxo econômico limitado, diante da falta de indústria e outros empregos,
portanto, parabeniza a iniciativa do autor da proposição. Ato contínuo, justificou sua
Indicação Nº 203, enfatizando que, desde gestões anteriores, sabe que outros Vereadores
têm buscado a compensação pelo uso da água. Lembrou que, há alguns dias, o Nobre
Colega Paulo também fez a mesma cobrança, assim como outros Vereadores que integram
esta luta árdua e antiga. Informou que, em discurso, o Ministro Interino do Meio Ambiente –
José Machado, que esteve em Suzano, recentemente, criticou o Comitê das Bacias, porque
há um recurso disponível, superior a cem milhões de reais, para ser dividido entre as
cidades do Alto Tietê, mas depende da assinatura do Decreto de Institucionalização da
cobrança, bastando empenho para que seja liberado. Concluindo, o orador enfatizou que
esta Indicação será levada ao Governador Interino do Estado – Dr. Alberto Goldman, a fim
de sensibilizá-lo a assinar o referido decreto e o recurso, conseqüentemente, liberado. O
VER. ANGELINO RODRIGUES parabenizou o Nobre Colega Claudinei pelo oportuno
Requerimento que apresentou. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 202, que
apresentou atendendo reivindicação da comunidade do Bairro da Capela Nova, porque no
local, quando chove, forma barro e, quando não, há muita poeira, situações que serão
resolvidas com o atendimento desta proposição. Lembrou que referida Capela é o marco
inicial da cidade de Salesópolis e, considerando que serão liberados recursos financeiros
para esta cidade, finalizou dizendo esperar seja reservada uma parte para resolver este
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problema. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA parabenizou os Nobres Colegas pelas
proposições apresentadas, pois visam buscar soluções aos problemas e atender as
necessidades da população. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 110, disse que
pretende manter a população informada e acompanhar a utilização dos equipamentos
conquistados. Lembrou que a prevenção é muito importante para a área de saúde porque
minimiza ou diminui a demanda de atendimento na Santa Casa local, desta forma, o
cronograma da unidade móvel é de suma importância para que haja maior procura. Em
seguida, justificou sua Indicação Nº 204, esclarecendo que solicita tal restauração porque o
trecho danificado coloca em risco os usuários, tanto pedestres quanto motoristas. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se ao Requerimento Nº 111, do Nobre Colega
Claudinei, acrescentando que ouviu comentários de que a Prefeitura Municipal notificou um
Salão de Beleza e exigiu a construção de um banheiro feminino, outro masculino e ainda
mais um para cadeirante. Reconheceu que há lei para tanto, contudo, se a cidade for por
esta linha de trabalho, nenhum comércio conseguirá atender tantas exigências. Disse que
esta é mais uma situação que requer melhor discussão, para minimizar as dificuldades já
enfrentadas pelos comerciantes da cidade, como daquele citado salão de beleza que, diante
da falta de espaço no prédio, não há como atender tal exigência, necessitando debater a
questão junto aos comerciantes, a fim de não prejudicá-los tanto. Por fim, alertou que, tais
prejuízos podem ter, como conseqüência, o aumento do desemprego, porque o
fechamento dos pontos comerciais será inevitável diante de tantas exigências. O VER.
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR apoiou a reivindicação do Nobre Par
Angelino, acrescentando a necessidade de fazer um projeto para o local onde começou a
história de Salesópolis e que deveria ser um ponto turístico para atrair a visitação na Capela
Nossa Senhora D’Ajuda. Quanto ao Requerimento Nº 111, disse que, na qualidade de
comerciante, também sente as dificuldades, pois todos comerciantes, como ele, pagam
impostos e reconhecem que têm lei a cumprir, mas, acredita que falta bom senso àqueles
que analisam cada situação. Comentou que muitas pessoas o procuram solicitando
intercessão junto à Prefeitura Municipal e que, procurando ajudar os solicitantes, chegou a
concluisão de que a orientação inicial é feita de forma errada, pois, primeiro permite que os
interessados abram seus negócios, e depois é que informam as exigências e cobram as
adequações para legalizá-los. Disse que, por experiência própria, após fazer tudo o que
acreditava ser correto, teve que fazer uma reforma para adaptação e gastar mais do que
esperava, consequencia da falta de orientação prévia. Acrescentou que, tal qual ele fez,
muitos outros comerciantes iniciam o negócio de forma irregular e, depois, para se
adaptarem à lei, encontram dificuldades. Com experiência de vinte anos no comércio,
percebe que é necessário trabalhar atendendo a legislação pois, se não for autuado pelo
fiscal local, o será pelo que vem de fora. Informou que a Vigilância Sanitária Estadual foi
municipalizada, desde a gestão anterior, quando houve esclarecimentos sobre a
manipulação de alimentos e, há dois anos e meio, foram advertidos e as providências
sugeridas, mas, alguns preferem não fazer reforma, alegando que o prédio é alugado e não
há motivos para investir em prédio alheio. Contudo, acredita que a Municipalidade deve
valorizar os comerciantes como pagadores de impostos, reconhecendo-os ainda, como
geradores de emprego. Citou como exemplo, uma empresa que pretendia se estabelecer
nesta cidade, mas que, há muito, já trabalhava informalmente, sem atender as exigências
básicas. Enfatizou que muitas pessoas que querem entrar no ramo comercial sofrem as
consequências da falta de orientação, portanto, manifestou seu apoio à classe comercial,
esperando também que a própria Associação Comercial tome à frente dessa situação e
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cobre seus direitos. Referindo-se ao Ofício da ATADS - Associação dos Taxistas
Autônomos de Salesópolis, repudiando a regulamentação do serviço de mototáxi em
Salesópolis, disse que, ao ser procurado por munícipes, os Vereadores devem cumprir com
seu papel e representá-los. Acrescentou que este município é extenso e nem todos têm
condições de pagar por uma corrida de táxi, tanto que se encontram muitas pessoas
caminhando para os bairros rurais. Lembrou que, antigamente, devido a falta de fiscalização
no transporte escolar, muitos motoristas transportavam moradores rurais, mas, atualmente,
a legislação é mais severa e tal procedimento não acontece mais. Diante da situação, os
interessados em assumir o serviço de mototáxi, fizeram uma pesquisa de opinião em
vários bairros, para saber o interesse no serviço, conseguindo mais de quatrocentas
assinaturas, nos mais variados bairros da cidade, motivando-o a apresentar o Projeto de
Lei Nº 24 (Dispõe e regulamenta na Estância Turística de Salesópolis a atividade
profissional de “mototáxi” e de “motoboy” e dá outras providências). Acredita que muitas
pessoas já prestam o serviço, clandestinamente, ou seja, sem contribuição ao município ou
pagamento ao INSS, mas querem regularizar a situação. Por fim, ressaltou que o projeto de
lei tramita neste Legislativo, as comissões deverão analisá-lo e depois, cabe aos
Vereadores analisarem e deliberarem. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ,
justificando oralmente suas Indicações, referiu-se inicialmente à de Nº 200, dizendo que a
apresentou para evitar acidente no cruzamento referido. Em seguida, reportou-se à de Nº
201, acrescentando que, há muitos malandros se disfarçando de mendigo e batendo nas
portas das casas, solicitando um prato de comida, contudo, ao notar a falta de homem,
ameaçam e amedrontam as famílias. Por fim, lamentou tais ocorrências que vêm se
repetindo, motivo pelo qual espera que seu pedido seja atendido, com brevidade,
especialmente, no horário noturno. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, tão logo passe este momento político,
deve-se agendar uma reunião com o Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar,
responsável por esta região, para tratar do assunto exposto pelo Nobre Par Sérgio Feliciano,
bem como dos demais problemas relativos à segurança na área central desta cidade.
Acredita que está na hora do Estado reforçar a segurança local que, há muito, está à mercê,
com pouco efetivo, fazendo de tudo, mas, sem apoio sequer da regional, para rondas
noturnas esporádicas. Também enfatizou a importância de resolver os constantes
problemas enfrentados pelos usuários do transporte coletivo, sugerindo mudar o nome da
Empresa Júlio Simões para “Júlio Quebra-quebra”, à exemplo do que ocorreu no passado,
com então Transportadora Santa Maria Viação. Lembrou ainda que, antes, poderia atribuir a
responsabilidade à péssima situação da estrada, mas, atualmente, a estrada foi reformada e
demonstra então que os ônibus continuam quebrando porque não aguentam andar um
pouco mais. Relatou que foi procurado por funcionários de três escolas, reclamando a falta
de materiais, inclusive pedagógico, além da falta de playground. Questionou por quê, diante
dos recursos disponíveis do FUNDEB, não se resolvem estes problemas simples, portanto,
sugeriu uma reunião com a Secretária Municipal de Educação e Prefeito Municipal, para
esclarecerem os motivos da demora no atendimento às citadas necessidades. Lembrou
ainda que há outros recursos, mas, todos os Vereadores e população ainda têm que
contribuir com os eventos das escolas para aquisição de tais materiais. Disse que, segundo
informações, os exames de sangue realizados no Posto de Saúde local, têm apresentado
problema no mesmo item, portanto, deve-se cobrar os motivos, para evitar as
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conseqüências do possível erro, como por exemplo, uma medicação incorreta. Reportandose à estrada do Bairro Pedra Rajada, disse que alguns moradores lhe telefonaram
solicitando providências, porque alguém jogou terra num trecho da estrada, agravando a
situação com as chuvas do final da tarde, portanto, deve ser levantado o culpado pelo
problema, mas também a solução. Finalizando, disse que tais reuniões são necessárias
para evitarem maiores problemas no final do ano, seja para atender os visitantes e,
especialmente, a população local. O VER. PEDRO DA FONSECA, reportando-se à
segurança pública, lembrou que, nesta Casa de Leis, aconteceu uma reunião com os
comandos das Polícias Militar e Civil, quando, inclusive, estiveram presentes o Delegado e
a Juíza da Vara Distrital local, mas, não viu nenhum resultado, portanto, acredita também
ser necessária nova reunião. Comentou que recebeu um e-mail do Sr. Antonio Freitas
Pereira, questionando o que vem sendo feito pela segurança pública neste município, uma
vez que a juventude local está mergulhando, cada vez mais, nas drogas. O orador disse que
este senhor está preocupado, assim como muitos salesopolenses, e os Vereadores que
vêm expondo esta preocupação e, embora reconheçam que o contingente policial local é
reduzido, acredita seja necessário novo estudo, porque a situação está insuportável.
Acrescentou que a situação também é vergonhosa porque, além das drogas, os roubos vêm
aumentando, conseqüência do uso de drogas, portanto, corroborou a necessidade de
agendar nova reunião para discutir medidas que minimizem o problema. Referindo-se às
estradas municipais, lembrou que a temporada de chuvas já chegou e, junto com ela, os
problemas retornam e, embora reconhecendo o bom o serviço realizado, disse que faltam e
são necessárias canaletas para evitar que a enxurrada arraste todo serviço já feito, situação
que credita à falta de acompanhamento de um engenheiro da Municipalidade, para orientar
os serviços da empresa contratada para tal serviço. Quanto à passagem do aterro, disse
que, com a estiagem, o nível da água abaixou bastante, com isso, os moradores dos
arredores, têm procurado os Vereadores, a fim de viabilizarem a autorização para, ao
menos, a passagem de carros pequenos. Finalizando, o orador disse que será necessária
uma criteriosa avaliação, a fim de beneficiar os munícipes, com a considerável diminuição
do percurso, mas, desde que não corram riscos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA
disse que todo cidadão tem direitos e obrigações e que toda situação de dificuldade deste
município tem causas antigas, pois, antigamente, vendiam-se lotes de qualquer tamanho e
medida, sem qualquer fiscalização e agora, com a promulgação de novas leis, a
necessidade de regulamentação e normatização vem provocando as conseqüentes
fiscalizações, que trazem as dificuldades. Disse que há muitos questionamentos populares
acerca do que podem ou não fazer nesta cidade, pois são obrigados a submeter-se às
exigências do meio ambiente e outras, portanto, questiona se não há meio-termo para
cumprimento de leis, conforme a particularidade de cada município. Esclareceu que isto
ocorre porque Salesópolis enfrenta inúmeros impedimentos legais, enquanto que, para
cidades vizinhas, as leis não são tão rigorosas e, embora não seja culpa dos Poderes
Executivo e Legislativo Municipal, afetam diretamente a população local. Citou como
exemplo, as obras de recuperação da Rodovia Alfredo Rolim de Moura que, há quase nove
anos, na gestão do então Prefeito Quico, entrou em processo licitatório, mas, a audiência
pública pertinente foi realizada em Biritiba Mirim e não nesta cidade, dificultando a
participação dos salesopolenses e assim, com essa obra, os acessos à várias propriedades
deste Município ficaram prejudicados. Ressaltou que, a falta de visita a Salesópolis pelos
técnicos responsáveis dessa obra e ainda, uma audiência pública nesta cidade, causaram
muitos dos atuais problemas, que poderiam ser evitados. Atribuiu este descuido ao reduzido
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número de habitantes, enfatizando que os responsáveis por tais obras preocupam-se
apenas com municípios em que o índice populacional ultrapassa os cinqüenta mil, onde o
retorno político será garantido, portanto, Salesópolis é a “ralé, os esquecidos, os excluídos”.
Enfatizou a necessidade de buscar maior apoio junto aos políticos de nível superior para ver
um quadro favorável no futuro, portanto, conclamou a todos os Vereadores empenharem-se
junto aos seus deputados, para trabalharem em prol dos municípios de pequeno porte.
Referindo-se às críticas relativas à ausência do Prefeito Adilson, o orador disse que suas
andanças resultaram em recursos e benefícios que vêm sendo vistos nas estradas, em
apenas um ano e oito meses de mandato. Finalizou dizendo que não julga ninguém porque
não é senhor de nada, mas o tempo será. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse
que ele e o Nobre Par Sérgio Feliciano, estiveram com o Deputado Federal Arnaldo Faria de
Sá, quando comentaram que, em reportagem da Rede Globo, exibida num domingo, foi
anunciado que o Rio Tietê nasce em Biritiba Mirim, e aquele deputado orientou para que os
Vereadores encaminhassem àquela emissora solicitação para reparação. Relatou que, há
quinze dias, usou a tribuna e comentou sobre dois buracos existentes nas ruas da cidade,
sendo um ao lado do Supermercado Okamura e outro, próximo à Igreja Quadrangular, logo
na avenida principal desta cidade, utilizada como ligação de auto-estrada. Disse que não é
possível que a Prefeitura Municipal esteja tão quebrada, a ponto de não ter condições para
comprar alguns metros de asfalto ou cimento, para resolver este problema, enquanto não
inicia a obra prevista no local. Enfatizou que, o que mais chateia a população local, são os
problemas pequenos, como o caso de um carro que, há quinze dias, bateu no portal e
entortou a placa e o mastro da bandeira, mas ninguém foi removê-la ou desentortá-la. Disse
que são situações como esta que, diariamente, a população reclama aos Vereadores, que
vêm relatar na tribuna, esperando que o Prefeito Adilson escute e resolva. Ressaltou ainda
que, não é adepto do ditado – “para criticar quanto pior melhor”, justificando que não usa a
tribuna só para criticar e que seu ditado é “quanto melhor, melhor”, pois assim é bom para
ele, para o munícipe e para todos. Disse que, muitas vezes, é difícil argumentar com as
pessoas que o abordam nas ruas, diariamente, exceto se entender a função do Poder
Executivo e do Legislativo, mas, o munícipe não entende e atribui a responsabilidade ao
Vereador, que está mais próximo da população, visto que o acesso ao Sr. Prefeito Municipal
é difícil. Prosseguindo, disse que, no tocante aos recursos liberados para asfaltamento e
canalização da Rua São Sebastião, no Bairro do Fartura, esclareceu que, para canalização,
foram liberados duzentos mil reais, mas, na placa informativa da obra, constam apenas
cento e oitenta mil reais, contudo, ficaram de fora uma média de sessenta a setenta metros,
indignando a população que questiona por quê não aproveitaram os vinte mil reais restantes
para concluir a rua e resolver todo o problema. O orador disse que já tentou falar sobre o
assunto com os responsáveis para questionar a situação e reivindicar, em nome da
população do bairro, o complemento do trecho excluído, alertando que, não sendo
completada a obra, a enxurrada arrastará o asfalto e trará as conseqüências da falta desta
medida. Referindo-se à prestação dos serviços pela Empresa Bandeirante Energias do
Brasil, o orador disse que, quando quer emperrar um processo, é campeã, citando o caso
de um munícipe que foi àquela empresa, apresentou todos os documentos exigidos para
sua residência que já conta com rede de água e esgoto, mas, há cinqüenta dias, ainda não
conseguiu a ligação de energia elétrica. Lamentou o fato, porque o cidadão não pode se
mudar para sua casa própria, obrigando-se a continuar pagando aluguel e, solicitando
intercessão do orador, este foi àquela empresa, onde lhe responderam que ainda farão um
estudo no local, para ver o que precisa ser alterado. O orador lamentou tanto tempo para
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solução do caso, demonstrando o descaso com que o povo é tratado, total humilhação por
depender de um órgão que vem quando quer e ainda acha que está fazendo um favor e não
prestando um serviço ao contribuinte. Finalizou lamentando este fato, esperando contar com
o apoio de outros Vereadores que têm melhor contato junto àquela empresa, para minimizar
a dificuldade do citado munícipe. Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE
parabenizou o Sr. Toninho, responsável pela Rádio Nascente local, pela informação
recebida do Ministério das Comunicações, sobre a habilitação da referida rádio, acreditando
que agora, basta apenas o envio dos documentos que estão sendo preparados pela
associação. Disse que esta Câmara Municipal estará à disposição para ajudar no que for
necessário para que a rádio esteja em pleno funcionamento. 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 27 de Setembro de 2010.
PRESIDENTE
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