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ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Dezembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
treze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta 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 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 Nº 1109 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI
Nº 34/10 (Autoriza o Município, através do Poder Executivo, a efetuar a outorga, mediante
concessão onerosa para execução de serviços funerários, e dá outras providências) – desp.:
Às Comissões de Justiça e Redação; Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de
Finanças e Orçamento; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Novembro/10 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 235 – Determinar ao
setor competente, adotar as providências necessárias objetivando solucionar o problema
que vem causando uma rachadura entre o canalete e o muro do Cemitério Municipal; e
236/10 – Determinar ao setor competente, realizar as benfeitorias que se fazem necessárias
na Travessa Primavera, área central desta cidade, ambas de autoria do Ver. Vanderlon
Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; PARECERES CFO Nºs 52 e
53/10, respectivamente, referentes ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Outubro/10, e ao Balancete Financeiro da Prefeitura
Municipal de Salesópolis, relativo aos meses de Setembro e Outubro/10 – desps.: Aguardese a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; CONVITE da
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, para a Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão
Biritibano aos Srs. Luiz Carlos da Silva Moitinho (in memorian) e Antonio Custódio de
Souza, a realizar-se no dia dez de dezembro, às dezenove horas, na sede daquele
Legislativo – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA,
reportando-se à sua Indicação Nº 222, em que propôs uma Ação Ordinária Retificatória para
resolver o problema relativo ao limite territorial entre este e o município vizinho de Biritiba
Mirim, leu a resposta do Poder Executivo, informando que o caso foi encaminhado ao
Chefe Regional do IBGE que, por sua vez, comunicou ter transformado o pedido em
recurso. Acrescentou que após a solicitada Ação Retificatória, esta Casa de Leis poderá
protocolar Ação Indenizatória junto ao IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico, haja vista
que o FPM – Fundo de Participação dos Municípios, relativo à área em questão, está sendo
direcionado ao município de Biritiba Mirim, em prejuízo de Salesópolis. Por fim, disse
esperar resolver esta antiga luta e, portanto, conta com o apoio de todos, pois não se trata
de um trabalho individual, mas, desta Casa de Leis. O VER. VANDERLON OLIVEIRA
GOMES iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 235, dizendo que visitou o local e
constatou o problema, contudo, considerando que há uma empresa realizando obra em
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frente ao Cemitério Municipal, acredita que ela mesma poderá solucionar tal problema,
antes que se agrave. Lembrou que uma infiltração já foi causa do desabamento do muro
daquele próprio municipal, causando transtorno na cidade inteira, portanto, para evitar
maiores transtornos, espera ser atendido com brevidade. Também justificou sua Indicação
Nº 236, dizendo que a Travessa Primavera corta a conhecida Rua Frederico Ozanan e,
embora seja pequena, seus moradores enfrentam dificuldades diárias com os buracos que
aumentam a cada chuva, danificando seus veículos e causando outros prejuízos que podem
ser evitados com o atendimento desta proposição. Não havendo mais oradores inscritos, o
Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada, solicitou ao
Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 26, COSPES Nº 21 e CFO
Nº 51/10, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 27/10 (Dispõe sobre a
criação do Cartão Cidadão da Estância Turística de Salesópolis, no âmbito do Município da
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências) e, da EMENDA ADITIVIDA Nº
001/10, apresentada pelo Ver. Vanderlon Oliveira Gomes a este mesmo projeto. Terminada
a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 27/10 com a
Emenda Aditiva. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA autor da matéria, esclareceu que o
objetivo deste projeto é diferenciar e melhorar o atendimento aos munícipes. Acrescentou
que este cartão facilitará as parcerias no comércio local para beneficiar os munícipes,
pagantes de impostos e merecedores de atendimento especial. Disse ainda que este cartão
visa personalizar o atendimento aos salesopolenses, por todos os setores que prestam
serviço, bem como servirá como parâmetro para o Poder Executivo fazer o levantamento de
quantitativo e analisar as deficiências existentes, buscando alternativas de solução. Por fim,
informou que será um cartão intransferível e as Secretarias Municipais poderão utilizá-lo
para acompanhar e propiciar melhor atendimento a todos os moradores de Salesópolis,
conclamando pelo apoio dos Nobres Pares. Ninguém mais se manifestando, o Sr.
Presidente submeteu à votação, a Emenda Aditiva Nº 001/10 ao PROJETO DE LEI Nº
27/10, sendo aprovada por oito votos favoráveis a um contrário do Ver. Vanderlon Oliveira
Gomes. Aprovada a Emenda Aditiva Nº 001/10, o Ver. Sebastião Rodrigues de Campos
Júnior requereu a dispensa da elaboração da Redação Final ao PROJETO DE LEI Nº 27/10,
para que o mesmo fosse apreciado nesta sessão, requerimento este que, submetido ao
Plenário, foi aprovado por unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da Redação
Final, o Sr. Presidente submeteu à única votação o PROJETO DE LEI Nº 27/10 com
Emenda Aditiva Nº 01/10 aprovada, o qual foi aprovado por oito votos favoráveis a um
contrário do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes. 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.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, em resposta ao seu Requerimento Nº 122/10,
datado de vinte e cinco de outubro, no qual solicitou ao Sr. Prefeito Municipal, informações
acerca dos valores investidos com os Idosos neste ano, somente, no dia nove de
dezembro, em resposta, o Sr. Prefeito vem pedir dilação de prazo. Lamentou o fato,
enfatizando que isto mostra as dificuldades impostas aos Vereadores para fiscalizar as
ações do Poder Executivo e dar resposta àqueles que procuram esta Casa de Leis.
Lamentou também a resposta ao seu Requerimento Nº 121, requerendo informações sobre
a aplicação do recurso, no valor de cem mil reais, liberado pelo Deputado Federal Arnaldo
Faria de Sá, para o Centro de Convivência do Idoso, dizendo que o Chefe do Poder
Executivo, que deveria responder à três perguntas e uma solicitação de envio de
documento, não informou quem são os funcionários responsáveis pela relação de
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equipamentos necessários, apenas que são da Secretaria de Assistência Social, embora
existam vários naquela pasta, e quanto à data de aquisição, apenas informou que o
convênio está em fase de análise pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, portanto, não respondeu seus questionamentos. Lembrou que sua primeira
pergunta, questionava se o Conselho Municipal do Idoso está opinando na decisão dos
equipamentos que serão adquiridos, mas, em resposta, a Secretária Municipal informa que
atendem as necessidades dos idosos, mas, o assunto não integrou a pauta das reuniões do
referido conselho, acrescentando ainda, que a lista foi elaborada através de opiniões
informais dos frequentadores do referido centro, sem registro em ata. O orador lamentou a
resposta porque os membros do Conselho o têm procurado para reclamar que não são
ouvidos, respeitados, e suas decisões não servem para nada, portanto, não entendem a
finalidade do Conselho, diante da Secretária de Assistência Social que, em reunião, diz que
não tem que dar satisfações àqueles membros. Lamentou tais colocações que dificultam a
aproximação da sociedade civil nas ações públicas, enfatizando que se refere à pessoas
idôneas, que não estão para brincadeira que, trabalham pelo bem comum, mas, não são
respeitadas como merecem. Lembrou que todas as ações públicas devem ser transparentes
aos cidadãos comuns, que dirá então aos membros de conselhos municipais, em especial o
Conselho Municipal do Idoso que, além de consultivo, é deliberativo. Lembrou também que,
em reunião entre o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá e os idosos, membros do
Conselho ou freqüentadores do CCI, estes últimos foram unânimes em dizer que não são
ouvidos pela Secretária Municipal de Assistência Social, oportunidade em que aquele
parlamentar disse que, se necessário, falaria com o Prefeito Adilson, pois não concordaria
em liberar um recurso sem que os maiores interessados participem das decisões para
aplicação. Por fim, disse que também recebeu reclamação de que aqueles membros já
agendaram duas reuniões com o Prefeito Adilson, mas, ainda não foram atendidos,
esperando que, desta vez, se sensibilize e tome as providências. Prosseguindo, disse que,
nesta data, recebeu um telefonema de um proprietário de canil, elogiando sua atuação com
relação aos cães soltos pelas ruas da cidade, inclusive, por ter apresentado o problema com
possíveis soluções. Disse que este senhor lhe contou que, em reunião com o Sr. Prefeito
Municipal, este último prometeu uma solução para o problema, contudo, logo em seguida, o
Nobre Par Sérgio Feliciano lhe telefonou, dizendo estar recebendo reclamações sobre o
mesmo problema no Distrito dos Remédios. Desta forma, comprova-se que o problema
permanece, mas, segundo relatos do Sr. Roberto (proprietário do canil em questão), a
Prefeitura Municipal tomará as providências para solução e espera contar com o apoio desta
Câmara Municipal, contudo, o orador alertou que seu canil deve estar dentro das
adequações legais para contar com o apoio desta Casa de Leis. Referindo-se aos
comerciantes desta cidade, que aguardam o mês de dezembro para melhorar o
faturamento, disse que muitos o procuraram, declarando-se indignados e revoltados com os
políticos que sempre se declaram preocupados com geração de emprego, em aquecimento
do comércio, mas, ao contrário, aceitam que, através do Fundo Social do Município,
empresas de fora venham vender seus produtos à preço de fábrica. Questionaram se é
deste jeito que os políticos querem aquecer o comércio local, desestimulando as vendas e,
por conseqüência, as vagas de emprego que surgem nesta época natalina. Lembrou o que
lhe disseram os comerciantes, que são pagadores de impostos e geradores de empregos,
de janeiro a dezembro, portanto, esperam mais apoio dos Poderes Constituídos, evitando
mais dificuldades além das já enfrentadas nestes tempos de recessão. Comentou que
esteve em reunião no Bairro do Pico Agudo, onde foi registrado que as obras do Programa
Melhor Caminho, do Governo Federal, se iniciará em janeiro e do Parque da Nascente,
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ainda nesta mesma semana e, na oportunidade, solicitou aos representantes das empresas
responsáveis por tais obras, que incluam medidas para conter as saídas de água, quando
lhe informaram que já estão previstas vinte e sete canalizações para resolver este problema,
contudo, poderá ampliar se for necessário. Parabenizou o Sd PM André Candelária pelo
trabalho que desenvolve na cidade, através do PROERD – Programa de Erradicação das
Drogas e Violência, cuja formatura foi realizada na última sexta-feira, dia dez. Disse que
todos os presentes, especialmente, pais dos alunos, elogiaram o evento e o trabalho
realizado por ele, portanto, registrou que, somente pessoas que contam com a credibilidade
do PM André conseguem realizar o trabalho tão bonito que ele realiza. Também
parabenizou a “EMEI Freire” pela formatura dos seus alunos, ocorrida no dia seguinte,
desejando sucesso para o próximo ano. Parabenizou ainda o Centro Espírita Humildade, na
pessoa do seu Presidente – Gastão, extensivo à Mocidade Espírita e demais membros da
entidade, pela realização da 11ª Noite Natalina, ocorrida no dia anterior a esta sessão,
quando crianças e adolescentes fizeram bonitas apresentações. Por fim, desejou a todos
um Feliz Natal, e um Ano Novo cheio de muita paz e luz, para que no próximo ano esta
Casa possa dar melhores resultados à população. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA,
reportando-se ao Relatório de Proposições de 2010, distribuído aos
Vereadores, pela Secretaria desta Casa de Leis, disse que ainda tem uns vinte
requerimentos sem resposta, um deles, sobre as contas municipais, que foi enviado há
quatro meses. Disse que não entende o motivo de tanta demora nas respostas se tudo está
certo, contudo, aguardará e tomará as medidas cabíveis. Dirigindo-se ao orador que o
antecedeu, disse que ainda lhe pediram dilação de prazo, mas, para ele (o orador), nem
isso, sinal de que o respeitam muito mais, contudo, continuará trabalhando da mesma
forma. Relatou que, nesta data, foi procurado por um munícipe, reclamando que, numa
reunião, realizada no mês de março, no Bairro Pedra Rajada, onde estiveram alguns
Vereadores deste Legislativo, além do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, prometeram a
rede de tubo que, até o momento, não foi implantada, além de outros compromissos
assumidos e também não cumpridos, como o piso da igreja daquele bairro. Disse que
também ouviu outra reclamação sobre a ausência do Prefeito Municipal em reuniões
agendadas junto à associações de bairro, contudo, ressaltou que, diante do comentado
anteriormente, tanto faz ele ir ou não, não faz diferença nenhuma, pois as coisas não
acontecem. Lembrou que a Administração Municipal não pode atribuir o problema à falta de
recurso, pois os tubos foram doados pela própria comunidade do bairro, e não é possível
que os caminhões e máquinas necessários estejam quebrados desde aquela reunião.
Enfatizou que as benfeitorias necessárias às estradas devem ser realizadas porque há dois
milhões de reais disponíveis para tal, e que, também não culpa o responsável pelas obras,
já que, a cada três meses, muda o ocupante do cargo. Disse que apesar do recesso, esta
Casa deve se mobilizar para melhorar a questão de segurança pública local, lembrando que,
para registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia local, à noite ou em final de semana,
é necessário se dirigir ao município vizinho de Biritiba Mirim, haja vista a falta de funcionário
neste município. Lamentou que, a cada nova gestão, o município perde alguma coisa,
citando o fechamento das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal,
empresas diversas, da Rodoviária Municipal, e agora, a Polícia Civil, o que o faz pensar o
que mais têm que fazer para reverter tal situação, pois, não pode mais ficar como está.
Disse que há morador sem energia elétrica desde sexta-feira à noite (hoje é segunda feira à
noite), mas, não se vê qualquer movimentação para resolver esse e outros problemas. Por
outro lado, em reuniões que participa fora do município, disse ouvir sempre e várias vezes
que este ou aquele esteve em Salesópolis e não encontrou o Prefeito Municipal, só nesta
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data, duas pessoas questionaram onde poderia encontrá-lo. Enfatizou que há coisas que os
Vereadores não podem fazer, cabendo a outros representantes da população. Referindo-se
às obras em andamento, disse que a época de chuva piora a situação da Avenida Professor
Adhemar Bolina, além da obra que vem sendo realizada em frente ao Supermercado
Okamura, local cujo movimento aumenta significativamente nesta época do ano,
prejudicando o comércio. Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, sobre
os reclamos dos comerciantes, disse que também recebeu reclamações iguais, apoiando
os comerciantes, aos quais lembrou que também lutou e ajudou a implantar a Associação
Comercial neste município, sugerindo que a entidade documente a Câmara e Administração
Municipal sobre os fatos, para que possam tomar atitude. Quanto ao PROERD, o orador
disse que soube, por seus familiares, que a solenidade foi muito bonita, registrando que os
Vereadores se uniram para contribuir e doaram prêmio para o evento, ressaltando que
deveria ser extensivo a todos alunos do ensino fundamental. Na qualidade de Presidente da
Comissão para Reforma da Lei Orgânica do Município, informou que foi encerrado o estudo
da lei, o próximo passo será fazer algumas adequações para disponibilizar o texto para
consulta no site e, no próximo ano, realizar audiência pública e finalizar com a deliberação
desta Casa. Disse que foi um trabalho complicado, mas que contou com a colaboração e
dedicação de funcionários desta Casa de Leis e da Prefeitura Municipal, possibilitando a
conclusão. Quanto às obras que vêm sendo realizadas no município, citou a da Avenida
Professor Adhemar Bolina, orçada em um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil reais,
que necessita de fiscalização e planejamento para evitar tantos transtornos ao trânsito,
contudo, nada mudou, agravando-se ainda com a temporada de chuvas. Lamentou que o
Prefeito Municipal não visite a obra e determine algumas ações, portanto, os Vereadores
“batem sempre na mesma tecla”, mas e não são atendidos, muito embora esses estejam
trabalhando, tentando resolver o que lhes compete e, ainda assim, encontram dificuldades
para serem atendidos. Por fim, disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal responda todos os
requerimentos, possibilitando aos Vereadores divulgarem o trabalho que realizam para que
a população faça suas avaliações. O VER. PEDRO DA FONSECA disse que aproveitaria
esta última sessão do ano para fazer um desabafo e lembrou que, há dois anos, quando
entrou neste Legislativo, pensou que poderia fazer muito por este município, mas,
infelizmente, os Vereadores sofrem resistência por parte do Poder Executivo que deve estar
andando na contramão da realidade do povo que tenta ver o município como uma cidade de
esperança, dadas as promessas feitas em campanha política. Lamentou estar junto ao
então candidato, porque as promessas não são cumpridas e o pouco que tinha está sendo
destruído, como é o caso do comércio, que “está andando para trás”, assim como não se vê
implantação “de um bico de luz”, há dois anos, apesar dos pedidos dos Vereadores para
melhorar a iluminação pública do município. Também lamentou a situação precária das ruas
do município, ressaltando que há munícipes, moradores do centro da cidade, que tiveram
seu direito de ir e vir cerceado, pois não podem sair de suas casas com seus carros, dado o
tamanho do buraco em frente a sua garagem. Lembrou que, em março, solicitou à
Deputada Vanessa Damo, liberar uma Emenda Parlamentar para melhorias da Rua
Francisco Paulino de Miranda Melo, mas, até o momento, a rua se mantém como sempre.
Também citou a grave situação da rua onde mora o “Sr. Chico Raposa”, localizada na zona
urbana, cujos carros apenas conseguem descer, subir é impossível. Lembrou ainda que,
apesar dos serviços que vêm sendo realizados, pela CODASP, nas estradas rurais, a falta
de manutenção agravou a situação de muitas, como da Estrada do Bracaiá, dada a falta das
saídas de água. Lembrou que o Nobre Colega Vanderlon comentou que esta providência já
foi adotada nas estradas dos Bairros dos Pintos, Nascente do Tietê e Pico Agudo,
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esperando que ainda o façam nas demais estradas, pois, sem isso, de nada adiantará
porque a temporada de chuvas fará perder o serviço. Também lembrou que o atual Prefeito
prometeu colocar, a cada oito quilômetros de estrada rural, um conserveiro do próprio bairro,
mas, é mais um caso que não passou de promessa. No tocante à Área de Educação, disse
nunca ter visto uma gestão com tantos problemas, haja vista o caso do PROERD que,
antes, era desenvolvido em seis meses, agora, foi reduzido para dois meses, contudo,
elogiou a atuação e esforço do PM André Candelária que nada tem a ver com esta redução,
mas é um “oba-oba” da sEcretaria que, ao contrário, deveria ser ampliado e não reduzido
esse progama, dada a importância. Na Área de Segurança, disse que é de lamentar, um
munícipe ter que ir a outra cidade para registrar uma ocorrência policial, por falta de
funcionário local. Comentou que, pouco antes desta sessão, caiu o portão do Destacamento
de Polícia Militar, anexo ao prédio deste Legislativo, portanto, fatos que deveriam ser
resolvidos, esperam que a situação se agrave, tornando-a cada vez mais precária e
insuportável. Referindo-se à condição de Estância Turística desta cidade, o orador disse
que pouco se tem feito para melhorá-la, ao contrário, está cada vez pior. Declarou-se
indignado e, muitas vezes, até envergonhado, pois, conforme já disse o Nobre Colega
Claudinei, as reuniões em bairros, geralmente, ocorrem nas igrejas, onde os políticos
assumem compromissos com pessoas respeitáveis, trabalhadores de vida dura, mas que,
depois, não são atendidos. Disse que gostaria de saber o que o Prefeito Adilson tem na
cabeça para fazer o que faz com este município, ressaltando que seu desabafo, neste
momento, é porque assumiu este Legislativo para ajudar, mas, fica muito difícil trabalhar,
quando os Vereadores querem ir para um lado e o Prefeito vai para outro. Por fim,
esclareceu que os Vereadores não são atendidos, além de não receber respostas à vários
requerimentos, ou seja, a obrigação da transparência para com este Poder Legislativo, que
objetiva unir esforços para melhor atender a população, na é cumprida. Finalizando, disse
que, embora queira que a cidade cresça cada vez mais, infelizmente, a situação não
permite, mas, ressaltou que não é falta de trabalho, ao contrário, os Vereadores vêm
fiscalizando e se empenhando, mas, não há transparência por parte do Poder Executivo.
Não havendo mais oradores inscritos, sendo esta a última sessão ordinária do ano,
conforme normas legais e regimentais, o Sr. Presidente deu início à eleição para renovação
da Mesa Diretora para o ano vindouro. Explicou que esta eleição definirá os membros que
comporão a Mesa Diretora desta Casa no período de primeiro de janeiro a trinta e um de
dezembro de 2011 e que, de acordo com as disposições legais e regimentais, a votação
seria aberta e nominal, sendo permitida apenas uma vez a reeleição para o mesmo cargo,
portanto, nenhum Vereador estava impedido das votações que se seguirão na seqüência:
Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. Esclareceu ainda que, a medida
que forem chamados, os Nobres Vereadores deveriam dizer o nome do seu Candido ao
cargo. Procedidos os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente, primeiramente,
realizou a eleição para o cargo de Presidente da Mesa Diretora desta Câmara Municipal,
sendo eleito o Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior com cinco votos, tendo o Ver.
Agnaldo Bueno recebido quatro votos, dos Vers. Claudinei José de Oliveira, Pedro da
Fonseca, Vanderlon Oliveira Gomes e dele próprio. Passando à eleição para o cargo de
Vice-Presidente desta Câmara Municipal, foi reeleito com cinco votos o Ver. Paulo Arouca
Sobreira, tendo o Ver. Claudinei José de Oliveira recebido quatro votos, dos Vers. Agnaldo
Bueno, Pedro da Fonseca, Vanderlon Oliveira Gomes e dele próprio. Em seguida foi
realizada a eleição para o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora, sendo eleita a Verª.
Deise Aparecida Corrêa Duque com cinco votos, tendo o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes
recebido quatro votos, dos Vers. Agnaldo Bueno, Claudinei José de Oliveira, Pedro da
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Fonseca e dele próprio. E, para finalizar a composição da Mesa Diretora, foi realizada a
eleição para o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora, sendo reeleito o Ver. Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá com cinco votos, tendo o Ver. Pedro da Fonseca recebido quatro
votos, dos Vers. Agnaldo Bueno, Claudinei José de Oliveira, Vanderlon Oliveira Gomes e
dele próprio. Concluídas as votações, o Sr. Presidente proclamou o resultado final da
eleição para Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis para o exercício de
2011: PRESIDENTE – VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR (PSDB),
VICE-PRESIDENTE – VER. PAULO AROUCA SOBREIRA (PSDB), 1ª SECRETÁRIA –
VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE (PMDB) e, 2º SECRETÁRIO – VER. SÉRGIO
APARECIDO FELICIANO DE SÁ (PTB). Em seguida, informou que os novos membros
tomarão posse, automaticamente, a partir do dia primeiro de janeiro de 2011 e franqueou a
palavra ao Presidente eleito. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR
agradeceu os votos recebidos, e disse que há muito trabalho para 2011, portanto, espera
contar com o apoio dos Nobres Pares para melhoria do município. Garantiu que os
trabalhos da nova Mesa Diretora estarão voltados para um melhor caminho para Salesópolis
e desejou a toda população de Salesópolis, um feliz Natal e próspero Ano Novo, esperando
que seja melhor que este ano. Finalizou esclarecendo que as obras, com chuva ou sem
chuva devem ter continuidade para serem concluídas e assim, a população reconhecerá
que foram iniciadas na hora certa. Nada mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE em
exercício até 31 de dezembro do corrente, VER. AGNALDO BUENO agradeceu os votos
recebidos, assim como o ocorrido no ano de 2010 que, junto à Mesa Diretora trabalhou em
prol do município. Agradeceu a presença de todos, desejou sucesso aos novos eleitos,
esperando que sejam todos unidos em prol do município. Informou que o recesso legislativo
inicia-se a partir do dia dezesseis próximo, até o dia quatorze de fevereiro do próximo ano 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 Dezembro de 2010.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Extraordinária,
realizada em 23 de Dezembro de 2010.

