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              ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Outubro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 
seis dias do mês de Outubro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e 
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 
– 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. 

Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi 
submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a 
dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o SR. 

PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS do 
Poder Executivo Nºs 1205 - Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 016/14 (Estima a receita 
e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis, para o exercício de 2015) – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento, após o prazo de 10 dias, nos termos do Art. 205 do 
Regimento Interno; 1206 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 017/14 (Dispõe sobre a 
criação do Programa Produtor de Água de Salesópolis para a conservação e restauração de 
mananciais e dá outras providências); e 1207/14 – Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 
018/14 (Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação Ambiental, e dá outras 
providências) – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº 093/14 – Solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal responder as questões e enviar cópias de documentos que relaciona 
acerca de veículos particulares contratados pela Municipalidade, como contrato, gasto 
mensal, controle sobre o uso, motorista, destino de viagens e abastecimento, entre outros, 
do Ver. Benedito Lélis Renó – desp: Aprovado, Encaminhe-se; PARECER CFO Nº 035/14 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Agosto/2014 – desp.: Aguarde-se o Parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO Nº 114/14 da Diretoria 
Municipal de Agronegócios, convidando para o 2º Seminário Municipal do CAR – Cadastro 
Ambiental Rural, no próximo dia sete de outubro, às dezoito horas e trinta minutos, no Alvor 
– Associação Cultural Agrícola Esportiva; COMUNICADO sobre a liberação de recurso 
financeiro: do Ministério da Educação: no valor de R$ 1.039,00 para a APM da EMEF 
Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, e no valor de R$ 2.290,00 para APM da 
EE Vereador Elisiário Pinto de Morais – ambos competência 09/2014 – desps.: Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada a leitura, atendendo requerimento do Ver. Paulo Arouca Sobreira 

– 2º Secretário, o SR. PRESIDENTE concedeu um minuto de silêncio pelo passamento, 
nesta data, da Sra. Luiza Fidelis e, ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando oralmente seu Requerimento 
Nº 93, dizendo que recebeu denúncias, de servidores, de que os veículos contratados à 
Área de Saúde, também estão servindo outras áreas. Falou que tais servidores pediram 
sigilo, com medo de represália, e ainda lhe denunciaram que a quilometragem está sendo 
paga em dobro, face a um acordo ou sociedade com uma autoridade municipal, com 
relação à propriedade dos veículos. Finalizando, o orador ressaltou que pretende fiscalizar 
para que as coisas ocorram da maneira mais correta. Não havendo mais oradores inscritos, 
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nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL,  concedendo a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS iniciou declarando-se feliz com a votação obtida pelos candidatos 
que apoiou, André do Prado – Deputado Estadual e Márcio Alvino – Deputado Federal. 
Agradeceu todos os cabos eleitorais, aqueles que distribuíram “santinhos” e os que 
balançaram bandeiras de ambos candidatos, acreditando que a vitória foi resultante de um 
trabalho conjunto e que a sua união com o Sr. Paulo César Monteiro – Administrador do 
Distrito dos Remédios,  os Nobres Pares Paulo Roberto, Edney, Marcelo e outros, foram 
importantes para o resultado. Ressaltou que, agora, Salesópolis conta com vários 
representantes, cabendo aos Vereadores cobrarem deles recursos e outros benefícios. 
Também declarou-se feliz com a eleição do Deputado Estevam Galvão de Oliveira, cuja 
campanha, nesta cidade, foi feita pelos Nobres Colegas Claudinei e Cristian, assim como a 
reeleição do Dr. Gondim, para o qual trabalharam os Nobres Colegas Paulo Arouca e Mário. 
Reiterou a importância de todos os eleitos ajudarem este município, especialmente, 
liberando recursos para a Santa Casa e também para suprir a falta de médicos e exames no 
Posto de Saúde. Enalteceu o Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, pela coordenação da 
campanha dos deputados eleitos André do Prado e Márcio Alvino, que ocorreu de forma 
ordeira e não teve nenhuma divergência. Ainda declarou-se feliz com a vitória de José Serra 
para o Senado e com a reeleição do Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo 
Alckmin. Contudo, declarou que votou no candidato Paulo Skaf, ao Governo de São Paulo,  
e para Marina Silva, à Presidência da República, mas, no segundo turno, dará seu voto e 
batalhará pela eleição do candidato Aécio Neves para Presidente da República, por 

considerá-lo “o novo” e, finalizando, reiterou a importância do trabalho de todos. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS parabenizou os candidatos do PR – André do Prado e Márcio 
Alvino, respectivamente, Deputado Estadual e Federal, pela votação expressiva que tiveram 
nesta cidade, demonstrando que, mais uma vez, o povo deu-lhes seu voto de confiança. 
Disse acreditar que agora “Salesópolis vai sorrir”, pois o resultado da eleição refletiu a 
esperança do povo, que acredita, se Deus quiser,  agora a cidade terá Médico, 
medicamentos, estradas e ruas boas. Também declarou acreditar que, a partir de agora, 
bastará aos Srs. Prefeito e Vice-Prefeito pararem de reclamar a falta de verba e 
trabalharem, pois, esteve vendo um panfleto divulgando a liberação de onze milhões de 
reais para Salesópolis. Por fim, disse que sua esperança e do povo de Salesópolis é de que 

nada mais faltará com o “pessoal do PR” nesta cidade. O VER. PAULO ROBERTO DE 

FARIA lembrou que o resultado da eleição mostra a vontade do povo e a maioria votou nos 
candidatos André do Prado e Márcio Alvino. Declarou esperar que aconteça tudo de melhor, 
enfatizando que ele pediu voto e agora cobrará resultados. Concordou com o Nobre Colega 
Sérgio de que o resultado não ocorreu por mérito individual, mas, pela união de várias 
pessoas, entendendo que é a união que faz as coisas acontecerem. Enfatizou que esta 
união foi um exemplo e comprova que sozinho ninguém consegue nada e, por fim, disse 

acreditar que, aos poucos, tudo melhora e tudo se consegue. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA iniciou dizendo que, conforme já tinha registrado nos últimos dias, esta 
campanha eleitoral foi um exemplo de cidadania, pois, cada um trabalhou para aqueles 
candidatos que já contribuem com este município. Lamentou a não reeleição do Deputado 
Federal Junji, lembrando que ele já liberou bastante recurso para esta cidade, portanto, 
espera seja convidado a integrar a equipe do governo e assim, continuar favorecendo esta 
região. Em seguida, informou que na região foram eleitos oito deputados, citando o novato 
Marcos Damásio, contudo, lembrou que vários outros candidatos eleitos que, embora não 
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sendo da região, receberam apoio de representantes desta Casa de Leis. Reportando-se ao 
Governador do Estado, o orador lembrou que ele está em dívidas com Salesópolis e, 
mesmo assim, recebeu votos dos salesopolenses, inclusive o seu. Entendeu que tal votação 
é uma forma de declarar-lhe confiança, apesar dele ter transferido vinte médicos deste 
município. Lembrou ainda que, dentre as promessas pendentes do Governador Geraldo 
Alckmin para esta cidade, inclui a liberação de recursos para reforma e ampliação da Santa 
Casa e recursos para o Aterrado, além da Lei Específica. Informou que, no mês de 
novembro, será dado importante passo nesta lei, que garantirá melhor condição de vida ao 
povo de Salesópolis, no tocante à regularização das moradias e loteamentos, alvo de 
trabalho dos Deputados eleitos e reeleitos desta região. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, 
sugeriu a elaboração de um documento, com assinatura de todos os Nobres Pares, para 
enviar aos Deputados eleitos com votos desta cidade, resultante da confiança do povo 
neles, solicitando-lhes apoio para a solução dos problemas relativos à Santa Casa, Aterrado 
e Lei Específica. Prosseguindo, agradeceu o trabalho feito pelo Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereadores e outros que pediram votos aos candidatos eleitos, acrescentando que foi 
demonstrada a força deste município na reeleição do Governador do Estado já no primeiro 
turno, bem como na participação da mudança de Senador, representante do Estado de São 
Paulo (José Serra). Lembrou que ainda haverá participação no segundo turno eleitoral, 
quando acredita que a democracia ganhará com disputa entre a atual Presidente Dilma e o 
candidato Aécio Neves. Ressaltou que cada cidadão, cada cabo eleitoral e político, deve 
buscar apoio e aquele que a população entender ser o melhor será eleito  ou reeleito. 
Também declarou-se contente porque não houve transtorno nesta campanha eleitoral e o 
povo de Salesópolis deu exemplo de cidadania. Disse que se todos se unirem para 
liberação dos recursos já prometidos pelo Governador do Estado, facilitará mais ainda a 
vida do povo e, por fim, agradeceu o apoio daqueles que o ajudaram a eleger os seus 
deputados (Estevam Galvão de Oliveira – Deputado Estadual e Alex Manente – Deputado 

Federal), garantindo-lhes representatividade nesta Região do Alto Tietê. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO também parabenizou o povo pelo ato de democracia no dia anterior a 
esta sessão, quando se realizou a eleição, e agradeceu a equipe e sua família que 
trabalhou com ele na reeleição do Deputado Estadual Dr. Gondim. Disse que foi um grande 
desafio, resultando em mais de dois mil e quinhentos votos, demonstrando o quanto aquele 
candidato é querido nesta cidade, portanto, espera que prossiga com os projetos em 
andamento, como a importante Lei Específica. Comentou que, em debate televisivo, o 
Governador reeleito do Estado de São Paulo disse que a Nascente do Rio Tietê será “a 
menina dos seus olhos e o jardim da sua casa”, esperando que isso realmente ocorra. 
Também lembrou que a Presidente Dilma sempre proclamou o Programa Luz para Todos, 
entretanto,  Salesópolis sofre com impedimentos para novas ligações de água e energia 
elétrica. Falou que esta cidade está isolada, apesar da Constituição Federal, do Estatuto do 
Idoso e da Criança e do Adolescente, e que será necessário muita luta para melhorar a 
situação do povo que ainda sofre com a queda na renda proveniente do plantio de eucalipto. 
Enfatizou a necessidade de encontrar outra fonte de renda, pois, muitos jovens 
salesopolenses estão desempregados, obrigados a trabalharem fora, porque nada pode 
nesta cidade. Referindo-se ao seu partido político – Solidariedade, disse que é novo,  mas 
está lançando novas lideranças no Estado, contando com Deputado Federal bem votado 
nas eleições do dia anterior a esta sessão, e também agradeceu os votos que foram dados 
ao seu candidato a Deputado Federal - Arnaldo Faria de Sá, embora seu material de 
campanha tenha chegado muito em cima da hora. Registrou seus pêsames aos familiares 
da Sra. Luiza Fidelis, que faleceu nesta data, uma senhora muito respeitada neste 
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município. Reportando-se às respostas aos seus Requerimentos, o orador informou que o 
equipamento odontológico utilizado para atendimento na EMEF Mestra Henriqueta já foi 
consertado e voltou a funcionar, e que já chegaram alguns medicamentos no Posto de 
Saúde, incluindo a fita para destro (controle de diabetes) e outros que vinha cobrando, há 
muito. Disse que também cobrou a instalação de mais uma linha telefônica para o Posto de 
Saúde local e foi atendido, divulgando o novo número - 4696-3013, que facilitará os contatos 
com a população, ressaltando que são pedidos,atendidos, que apresentou no objetivo de 
melhorar o atendimento à população. Retomando sobre a eleição, o orador finalizou dizendo 
que foram quatro Deputados Federais eleitos com votos desta cidade, além dos Deputados 
Estaduais, portanto, a partir de agora, cabe a todos os Vereadores fortalecerem a luta para 

que os eleitos trabalhem mais pelo povo de Salesópolis. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA também parabenizou os Deputados Federais e Estaduais, eleitos e reeleitos, 
declarando que pretende contatar, ainda nesta semana, a Comissão Especial de 
Vereadores, formada pelo Vereador Mogiano Juliano Abe, a fim de se reunirem e iniciarem 
um novo trabalho na busca de apoio desses novos Deputados. Esclareceu que referida 
comissão conta com representantes de todas as cidades da Região do Alto Tietê, no 
objetivo de lutar pela compensação da água e discutir todo tipo de compensação relativa à 
proteção de mananciais. Em seguida, registrou a eleição de novos Deputados da Área de 
Segurança Pública, citando o Major Olímpio (antes Deputado Estadual e pela primeira vez 
Deputado Federal), Capitão Augusto e Coronel Telhada, os quais, embora tenham 
conseguido poucos votos nesta cidade, pediram seu apoio, portanto, serão requisitados a 
retribuir para esta cidade. Em seguida, informou que, em resposta ao seu questionamento 
sobre apoio à Equipe de handebol da cidade, foi informado que referida equipe está 
contando com apoio em transporte, material esportivo e tudo o mais que precisam. Declarou 
que conversará com o Técnico Vitor Hugo para confirmar a informação e que continuará à 
disposição da equipe. Por fim, disse que também contatará a Defesa Civil e Poder Executivo 
do município, visando maior atenção para a Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, 
especialmente, nas proximidades da casa do “Sr. Paulo das Ervas”, onde existe uma valeta 
enorme que já está trincando o muro de uma residência e poderá causar acidente com 

vítimas. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE agradeceu os setecentos e cinco 
votos que foram confiados ao candidato a Deputado Federal Junji Abe que, embora não 
reeleito, foi o segundo mais votado nesta cidade. Também parabenizou todos os Deputados 
Estaduais e Federais pelos votos que receberam, esperando que representem Salesópolis e 
a vejam com novos olhares. Disse que os Vereadores devem cobrar este olhar diferenciado 
para Salesópolis que é uma estância turística e finalizou registrando seus sentimentos pelo 

passamento da Sra. Luiza Fidelis. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que não 
apenas agradeceria pelo ato de democracia, mas, ao povo que, renovando a esperança, 
votou e elegeu um candidato no seu primeiro mandato, acreditando que seus anseios serão 
atendidos. Também parabenizou todos os deputados eleitos, especialmente, o Deputado 
Estadual Dr. Gondim, que também é do seu Partido Solidariedade, pela reeleição. Declarou 
que trabalhou pela eleição do Deputado Federal Márcio Alvino e está certo de que todas as 
posições políticas foram bem representadas nesta cidade, seja pelos Vereadores ou pelos 
demais munícipes que militaram na busca de melhorias, os quais não aparecem, mas, 
trabalham muito. Falou que o resultado satisfatório na eleição pode ser cobrado, contudo, 
todos devem reconhecer aqueles que já contribuíram com esta cidade e não foram reeleitos. 
Corroborou com a idéia do Nobre Colega Claudinei, em elaborar um documento,  assinado 
por todos os Vereadores, expressando o que gostariam que fosse melhorado nesta cidade, 
enviando aos eleitos e cobrando-os, porém, devem estar conscientes de que eles iniciarão 
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seus trabalhos em 2015, para liberação dos recursos em 2016. Ressaltou que a urgência 
maior deste município é a Lei Específica, atualmente a maior responsável por travar os 
direitos básicos do ser humano, como o de ir e vir e de residir, explícitos na Constituição 
Federal. Lembrou ainda que os Vereadores e Deputados são eleitos com apoio da 
população, cujo trabalho realizado gera credibilidade. Enfatizou que o povo é esclarecido, 
sabe quem pode lhes trazer melhorias e,  na hora de votar, demonstra reconhecimento ao 
trabalho realizado. Por fim, parabenizou todos os reeleitos e os que militaram e se 

empenharam para que este resultado.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 
parabenizou o povo salesopolense pelo processo eleitoral que se encerrou, para alguns 
cargos, no dia anterior, lembrando do segundo turno para o cargo de Presidente da 
República. Enfatizou que o povo de Salesópolis deu exemplo de civilidade e respeito na 
região, demonstrando que é um povo amigo, que todos se conhecessem e se respeitam, de 
forma que cada um defendeu sua proposta e bandeira, e o respeito prevalesceu. Agradeceu 
todos que deram seu voto de confiança aos candidatos André do Prado – Deputado 
Estadual e Márcio Alvino – Deputado Federal, o primeiro reeleito, comprovando que seu 
trabalho foi aprovado pela população, e o segundo, com idéias e propostas de crédito à 
nível de Estado. Por fim, também agradeceu toda equipe que trabalhou junto com ele para 
eleição desses candidatos, bem como a todas as famílias que abriram suas portas para que 
toda equipe apresentasse as propostas e as discutissem juntos, e por terem mostrado sua 
vontade nas urnas. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o 

VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA também reportou-se as eleições 
realizadas no dia anterior, parabenizando os deputados reeleitos, com apoio dos membros 
desta Casa de Leis. Citou os Deputados Federais Arnaldo Faria de Sá e Alex Mamente, e 
os Deputados Estaduais Dr. Gondim, Estevam Galvão, Marcos Damásio, Alencar Sampaio e 
Vanessa Damo, esta última ainda aguardando decisão judicial. Destacou, especialmente, os 
deputados para os quais ele mesmo trabalhou, André do Prado e Márcio Alvino, 
respectivamente, reeleito ao cargo de Deputado Estadual e eleito para Deputado Federal, 
os quais tiveram votação expressiva e surpreendente nesta cidade. Declarou esperar que 
olhem e dispensesm atenção especial para Salesópolis, para garantir melhor condição de 
vida à toda população. Lamentou a não reeleição do Deputado Federal Junji Abe, 
reconhecendo que este município perde com tal resultado, porque ele seria mais um desta 
região a ajudar, como já fez anteriormente, cujas verbas provenientes de Emendas 
Parlamentares estão em vias de serem liberadas. Também lamentou a não reeleição da 
Deputada Federal Janete Pietá, que esteve sempre presente em Salesópolis, mais 
especificamente no Distrito dos Remédios.  Enfatizou que, independentemente de partido 
político, o povo deve apoiar candidatos que estão presentes na cidade, que conhecem suas 
necessidades e dificuldades. Lembrou que, em sessões anteriores, mencionou o candidato 
a Deputado Federal Samuel Moreira, informando que ele foi muito bem votado em 
Salesópolis, portanto, espera que ajude a população local. Declarou saber que ele foi um 
ótimo Prefeito em Registro, tanto que foi reconduzido a tal cargo, bem como já foi 
Superintendente da Sabesp, Deputado Estadual reeleito e Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, estando, nesta eleição, entre os dez mais votados do 
Estado. Alertou que este município não pode viver apenas de Emendas Parlamentares que, 
embora sejam importantes, para serem liberadas, dependem do Plano Diretor, Plano de 
Saneamento e de Resíduos Sólidos, mas, entende que devem buscar alternativas para o 
município crescer, citando a importante aprovação da Lei Específica, na qual todos os 
Vereadores estão engajados. Em seguida, reportou-se à pleiteada compensação financeira 
pela produção de água,  reconhecendo que não resolverá tudo, mas, melhorará a situação 
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deste município, esperando assim que todos aproveitem o momento para lutar e garantir 
melhor condição de vida à população. Lembrou que o resultado desta luta pode não ser 
visto no atual mandato, mas, em futuro próximo, cabendo aos atuais Vereadores 
encaminharem a questão corretamente, desde agora. Ressaltou a importância de lutar por 
recursos estaduais e federais, para os quais são necessárias as interferências dos 
Deputados Estaduais e Federais, pois estas ajudarão a alavancar o município. Por outro 
lado,  disse que espera que as obras, suspensas por ocasião do período eleitoral, sejam 
iniciadas e retomadas, como a operação tapa-buracos, recapeamento com recurso já 
liberados na gestão passada. Lembrou ainda as obras pendentes, como a construção do 
Centro Comunitário do Bairro Fartura, Abrigo Provisório de Menores, Creche-EMEI também 
do Bairro Fartura, enfatizando que  é necessário começar a mostrar, à população, serviço e 
que alguma coisa funciona neste município. Reconheceu as dificuldades existentes, 
contudo, disse que os resultados também devem aparecer. Informou que os exames, que 
tanto demoraram e foram alvos de cobrança dos Vereadores ao Sr. Prefeito e à Secretária 
Municipal de Saúde, começaram a ser realizados na última quinta-feira. Por fim, disse que a 
eleição acabou e todos devem deixar de lado as divergências politico-partidárias para 
mostrarem serviço, a fim de que a população tenha melhor condição de vida, lembrando que 
a próxima eleição ocorrerá somente daqui a dois anos. Retomando a presidência e não 

havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de 

Bancada (PT), ao Ver. Benedito Lélis Renó que iniciou elogiando a manifestação do 
orador que o antecedeu, com respeito a todos os partidos. Em seguida, também 
cumprimentou os Deputados Estaduais e Federais eleitos com votos ou não deste 
município, prevendo prosperidade no sentido econômico e de projetos para Salesópolis. 
Lembrou que as eleições ainda não acabaram, pois haverá o segundo turno, para o cargo 
de Presidente da República, e Salesópolis poderá ser muito beneficiada. Manifestou seus 
sentimentos à Deputada Federal Janete Pietá, por não conseguir a reeleição, contudo, 
declarou acreditar que, por sua liderança, tal qual foi dito sobre o Deputado Junji Abe, ela 
também poderá ser convidada a integrar a equipe do novo governo. Destacou a ética na 
política e agradeceu aos eleitores, dizendo que centralizou sua campanha para o cargo de 
Governador do Estado e Presidente da República e os demais companheiros do seu partido 
se voltaram para a campanha dos Deputados Estaduais e Federais. Prosseguindo, disse 
que aguardará o resultado do segundo turno, que poderá ser muito importante para 
Salesópolis e região, acreditando que, com a vitória da sua candidata, voltará a receber 
investimentos e melhorias do Governo Federal. Também declarou-se sensibilizado com a 
manifestação do VereadorPresidente, acerca dos sérios problemas deste município, como a 
Lei Específica, informando que há uma Emenda Federal, de autoria da Deputada Janete 
Pietá, propondo compensação financeira aos municípios mananciais, para cuja aprovação 
espera contar com o empenho de todos. Parabenizou ainda todos os Vereadores desta 
Casa de Leis, pelo trabalho realizado durante a campanha eleitoral, lembrando que os 
debates fazem parte do plenário. Disse que não se deve falar em cobrança aos eleitos,  
mas, dizer que se pretende a representatividade deles neste município e,  por fim, reiterou 

que ainda está em campanha. 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 06 de Outubro de 2014. 
 
PRESIDENTE : 
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1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Outubro de 2014.   
 


