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ATA DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Novembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste
Poder Legislativo, realizou-se a Trigésima Quinta 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: REQUERIMENTOS solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 107 – Prestar informações que reúne em dez itens, acerca da
proposta de mudança dos alunos das escolas rurais para as unidades da área central , do
Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 108 – Enviar cópia das requisições de
abastecimento, relativas aos meses de Setembro e Outubro/2014, bem como dos contratos
firmados com os proprietários de peruas e caminhões que prestam serviço à Prefeitura
Municipal, e informar qual o valor da dívida da Municipalidade perante a empresa que
abastece os veículos, desde quando está pendente e, qual a previsão de data e forma de
pagamento, do Ver. Sérgio dos Santos e outros; e 109/14 – Solicitando ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal, convocar o Sr. Paulo César Monteiro, Administrador do Distrito Nossa
Senhora do Remédio, para uma reunião com os Nobres Pares, no próximo dia 1º de
Dezembro, das 14 às 17 horas, para prestar contas do seu trabalho, desde o início de sua
administração, apresentando suas maiores deficiências e dificuldades, para que, sendo
possível, esta Casa possa ajudá-lo na solução, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 178/14 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,
determinar a colocação de tubos para ampliar a rede de tubo e melhorar o escoamento das
águas pluviais, na Estrada da Barra, bem como seja feita a devida limpeza nos tubos já
existentes nas proximidades da casa do Sr. Cláudio e Família Cunha, do Ver. Claudinei
José de Oliveira – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; PARECER CFO Nº 040/14,
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao Mês de
Outubro/14 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADO sobre a
liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 4.128,47 para
Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde – competência 10/2014 – desp.: Arquivese, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS considerando que, na sessão passada,
houve comentários acerca da atuação do seu correligionário e Administrador do Distrito do
Remédio – Sr. Paulo César Monteiro, na qualidade de membro do PMDB, decidiu
apresentar o Requerimento Nº 109. Declarou estar convicto de que referido funcionário
realiza um bom trabalho, inclusive utilizando de veículo próprio e recursos pessoais, mas,
solicitou a convocação por entender tratar-se de uma oportunidade para ele esclarecer
sobre seu trabalho aos Nobres Pares. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento
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Nº 108, pois, tomou conhecimento de que, absurdamente, são os funcionários do Posto de
Combustível que controlam os gastos da Prefeitura Municipal. Lamentou este fato, bem
como, por saber que há uma perua de transporte escolar abastecendo na conta da
Prefeitura Municipal, mas, para evitar falar sobre o que não tem certeza, solicitou as
requisições de abastecimento. Reportando-se ao Decreto de ponto facultativo, nos dias
vinte e vinte e um de novembro, em que o Sr. Prefeito Municipal teve o objetivo de
economizar custos, relatou que viu o carro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
circulando pela cidade, inclusive no sábado, gerando críticas e questionamentos populares.
Relatou que, em face da dívida da Prefeitura Municipal com o Posto de Combustível, o
Prefeito Rafael não autorizou seu pedido, para o transporte de uma pessoa com destino à
internação médica, entretanto, o Diretor de Agronegócios – Rodolfo Marcondes, “anda para
baixo e para cima com o carro”. Em seguida, reportou-se ao Requerimento Nº 107, do
Nobre Colega Claudinei, esclarecendo que a mudança dos alunos da zona rural para a
zona urbana, não depende dos Vereadores, deixando claro sua posição contrária a esta
decisão. Também declarou estar certo de que a efetivação desta medida aumentará gastos
com transporte escolar e ainda, questionou se as professoras e merendeiras da zona rural
serão dispensadas. Por fim, enfatizou estar certo do crescimento dos gastos e reiterou sua
posição contrária à mudança. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS cumprimentou todos
os presentes, destacando a presença do Sr. Paulo César Monteiro – Administrador do
Distrito dos Remédios. Ato contínuo, reportou-se ao Requerimento Nº 107, do Nobre Colega
Claudinei, dizendo que nenhum Vereador tem informações conclusivas e efetivas sobre as
vantagens da transferência dos alunos da zona rural para a área central e se realmente
beneficiará as crianças. Disse que os pais não querem o fechamento das escolas rurais,
tanto que, na Audiência Pública sobre o assunto, praticamente, foi unânime a rejeição à
ideia. Lembrou que apenas uma pessoa se manifestou favorável, contudo, neste caso, se a
transferência se efetivar, pela proximidade, seu filho será acolhido “pela escola da Jane”
(EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, cuja Diretora é a Professora Jane Cardoso)
que, devido ao reduzido número de alunos, desenvolve um trabalho diferenciado e, sendo
assim, não serve como modelo para as demais escolas. A oradora disse que estão
justificando a mudança diante dos prejuízos pedagógicos sofridos pelos alunos que
estudam na zona rural, contudo, questionou se o prejuízo é tão grande assim, haja vista que
ela própria estudou em sala multisseriada da zona rural e hoje é uma Advogada. Declarou
estar com medo desta Administração estar sacrificando as crianças para atender um grupo
que quer mais vans, kombis e microônibus, ou seja, apenas para favorecer uns e outros.
Esclareceu que os questionamentos que apresenta são da população, os Vereadores os
trazem à tribuna desta Casa de Leis, cujo registro deveria receber mais atenção do Sr.
Prefeito Municipal que, se o fizesse, a cidade estaria diferente. Enfatizou que os Vereadores
não usam a tribuna com a intenção de fazer oposição e “bater” no Sr. Prefeito, Vice-Prefeito
Municipal e equipe, apenas cobram medidas em nome da população que lhes expõe seus
anseios. Falou ainda que não pode “fechar os olhos” e dizer que está tudo bem, apenas
para “puxar o saco” do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito Municipal porque, se for assim, a cidade
não progredirá. Ressaltou que o grupo atual da Câmara Municipal é diferenciado, pois,
independente do Vereador “estar do lado” do Prefeito Rafael, se ele estiver errado, usa a
tribuna para expor, portanto, ninguém tem a intenção de aparecer, senão que apareça a
população. Informou que, até o momento, esta Casa de Leis não recebeu nada oficial sobre
a mudança, portanto, os Vereadores ainda não tiveram oportunidade de se manifestarem
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oficialmente. Declarou-se também contrária à decisão do fechamento das escolas rurais,
ressaltando a importância do registro da sua opinião, porque a população é leiga e
confunde o Poder Legislativo com o Executivo, acreditando que os Vereadores não têm o
poder de influenciar o Sr. Prefeito Municipal. Acrescentou que não adianta o Secretário
Municipal de Educação realizar reuniões nos bairros rurais sem convidar os Vereadores, os
quais tomam conhecimento dos fatos, inclusive, de que “já está tudo certo da parte do
Executivo”. Registrou ainda que nada está certo para o Poder Legislativo que, embora as
posições particulares, não tem uma posição conjunta formada. Reiterou-se contrária ao
fechamento das escolas rurais, principalmente, diante da forma que vem sendo feita,
desrespeitando pais e alunos, e acrescentou que as decisões mostram que esta
Administração Municipal está trabalhando pelo favorecimento de apenas um grupo.
Reportando-se à dívida da Municipalidade com os fornecedores de combustível, relatou que
uma cliente sua, teve seu pedido de transporte negado, embora precisasse levar seu filho
ao médico, devido a doença grave, e questionou se não está sendo liberado combustível
apenas para um grupo. Falou que esta gestão está trabalhando apenas com vistas à
próxima eleição, sugerindo aos Administradores que esqueçam a eleição e atendam o povo,
porque, enquanto visarem apenas um grupo e a reeleição, a cidade ficará como está. Disse
que só há combustível, médico, exames e medicamentos para “quem eles acham que deve
ter” e, finalizando, solicitou que pensem mais na população, o que vem sendo falado nesta
Casa de Leis há um ano e onze meses. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou
justificando oralmente seu Requerimento Nº 107, dizendo que apresentou algumas
propostas que geraram mudanças na ideia inicial, contudo, esta nova ideia ainda não foi
trazida para discussão nesta Casa de Leis. Lembrou que já participou de outras
discussões, como a da municipalização do ensino e Plano de Carreira do Magistério, além
das propostas de investimento em poços artesianos e disponibilização de funcionários para
as escolas rurais, sendo a transferência dos alunos da área rural para a área central,
apenas mais uma. Enfatizou a necessidade de reconhecer que Secretário de Educação ou
Diretores estão todos de passagem, portanto, suas propostas e sugestões devem ser bem
esclarecidas. Alertou para a necessidade de considerar que o tramite de um processo
licitatório demora até três meses, e que o retorno das aulas está previsto para o dia dois de
fevereiro próximo, portanto, a discussão já deveria estar acontecendo nesta Casa de Leis.
Ressaltou a necessidade de considerar a segurança das crianças no transporte escolar,
cujo custo, certamente, sofrerá acréscimo, face à exigência do atendimento às crianças, a
partir de quatro anos de idade. Falou que, se esta ideia está sendo aprovada pela maioria,
suas vantagens já deveriam ter sido expostas estatisticamente, assim como ocorreu com a
ideia de implantar três períodos e que foi descartada. Ressaltou a importância de considerar
os aspectos pedagógicos, de segurança, econômicos e outros, para a decisão, explicando
que apresentou esta proposição, mas, não é contrário nem favorável, apenas quer conhecer
todos os fatores que a envolvem, para depois decidir. Falou que a Área de Educação
funciona como outra Prefeitura Municipal, haja vista que envolve questões pedagógicas, de
transporte, merenda e pessoal, tanto que apenas os profissionais desta área dispõem de
Plano de Carreira, enquanto os demais profissionais da Prefeitura de Salesópolis ainda
lutam por conquistá-lo. Reiterou que não tem opinião acerca da proposta, pois, não pode
ser contra aquilo que ainda desconhece, contudo e discordando da oradora que o
antecedeu, declarou entender que os Vereadores podem interferir na decisão do Sr.
Prefeito Municipal. Lembrou que, quando da sua primeira legislatura, participou da
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discussão acerca da municipalização do ensino e enfatizou que tudo deve ser discutido,
evitando fatos como ocorreu na gestão anterior, em que se investiu na aquisição de
cartilhas de inglês, sem que essa matéria constasse da grade curricular, bem como os
gastos com pessoal para cursos fora da cidade, os quais geraram dívidas ao município,
sendo, no ano seguinte, tudo paralisado. Disse que, para implantar um projeto no município,
é necessária a aprovação desta Casa de Leis e, neste caso, deve-se considerar a
“educação de dez anos”, já que tanto se fala que a mudança de um povo se faz pela
educação. Falou que, muito embora a equipe de educação venha propondo essa grande
mudança, após a reunião realizada no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, alguns Diretores
e Vice-Diretores passaram a questionar a proposta, todos no objetivo de evitar que, mais
tarde, tenham eles que responder acerca das condições das estradas rurais e possíveis
impedimentos para acesso dos alunos às escolas. Reiterou que definirá se será contrário ou
favorável à proposta após sua efetiva apresentação e concordou que os Vereadores devem
ser convidados para as reuniões que vêm sendo realizadas na zona rural, conforme
acordado numa reunião realizada no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. Lembrou, contudo,
que o Sr. Presidente foi a uma das reuniões, atendendo convite dos moradores rurais, e
enfatizou a importância da transparência neste momento de dificuldades econômicas. Disse
que, independente de ser situação ou oposição partidária, sempre trabalha no objetivo de
agir corretamente, motivo pelo qual quer obter as informações que solicitou, para tomar sua
decisão com conhecimento, contando com a participação de todos envolvidos para evitar
novas mudanças após seis meses. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser
tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a EXPLICAÇÃO
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.
O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou comentando que esteve verificando as obras de
asfaltamento que vêm sendo realizadas no “Loteamento dos Carmonas”, sugerindo a
formação de uma Comissão de Vereadores para conversar com os representantes da
empresa responsável, solicitando-lhes algumas medidas que beneficiarão os moradores e
garantirão maior qualidade. Disse que, a princípio, considerou boa a obra, registrando que
até mesmo a “pedra da Dona Ditinha” foi implodida e feito o acesso tão cobrado pelo
Professor Isaias. Informou que referida obra está sendo realizada com recurso de uma
Emenda Parlamentar conquistada pela Nobre Colega Sandra, cuja aplicação deve ser
acompanhada, evitando que, de propósito, intentem prejudicar quem conseguiu o recurso.
Enfatizou que bastam outras pequenas medidas de baixo custo para beneficiar ainda mais
os moradores daquele bairro, reiterando a importância dos Vereadores convocarem os
representantes da empreiteira para obterem informações necessárias ao acompanhamento
da obra. Prosseguindo, reportou-se à falta de combustível no município, dizendo que, todo
final de ano, as Administrações Municipais enfrentam dificuldades financeiras, portanto, se
não planejar, Salesópolis verá suas lixeiras lotadas, como ocorreu no último ano da gestão
anterior, fazendo com que, ao contrário de Guararema que se enfeita de Natal, esta cidade
se enfeite de lixo. Ainda sobre as despesas com combustível, comentou que também
recebeu denúncia de moradores do Bairro da Grama, de que o Diretor de Agronegócios –
Rodolfo Marcondes, usa o veículo oficial da sua pasta para almoçar e ir embora e, diante do
fato, questionou se todos os servidores municipais não deveriam ter o mesmo direito. Falou
que recebeu o mesmo tipo de denúncia sobre o veículo do Conselho Tutelar, que também é
utilizado para levar funcionários para almoçar, e ainda há comentários de um Diretor que
manda carro oficial buscar seus familiares em ponto de ônibus. Disse que esta situação é
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vergonhosa, pois, enquanto alguns se beneficiam, há pessoas doentes que têm seus
pedidos de transporte negados, portanto, ressaltou a necessidade de se fazer contenção
dos gastos, cujo exemplo deve partir dos Secretários e Diretores. Comentou que o Nobre
Colega Sérgio também denunciou o uso dos veículos oficiais durante o final de semana,
embora a dívida com combustível. Prosseguindo, o orador disse que os Postos de Saúde
devem funcionar nos dias em que o Sr. Prefeito Municipal decreta Ponto Facultativo,
evitando prejudicar aqueles que já agendaram exames, sugerindo que a área de saúde
continue a funcionar nestes dias ou, do contrário, que os feriados sejam planejados,
evitando tais agendamentos. Por fim, solicitou aos Nobres Pares acompanharem as obras,
pois, há muita corrupção na esfera federal, mas, segundo um dos advogados da CPI que
investiga tais crimes, nos municípios menores também há corrupção. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS concordou com o orador que o antecedeu, acerca do fechamento dos Postos de
Saúde, entendendo também que o atendimento não pode parar. Lembrou que também
solicitou a continuidade do funcionamento da Creche Municipal no período de férias
escolares, haja vista que, acompanhando o calendário escolar, prejudica as mães que
trabalham. Finalizando, o orador também enfatizou a necessidade de planejamento e
reiterou seu pedido para a continuidade do funcionamento da Creche Municipal. A VERª.
SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou dizendo que, quando a Administração Municipal não
planeja, não organiza e nem quer trabalhar, a população trabalha e o povo se organiza.
Acrescentou que o povo de Salesópolis é guerreiro, apenas, não conta com administradores
à sua altura, cujos eleitos não querem trabalhar e, quando trabalham, o fazem para um
grupo específico ou malfeito. Em seguida, parabenizou as associadas da ARES –
Associação dos Recicladores de Salesópolis, pelo evento realizado no dia anterior a esta
sessão, com o objetivo de levantar os recursos necessários à construção de um novo
galpão para guarda de materiais, e aquisição de EPI’s – Equipamentos de Proteção
Individual. Falou que é defensora das mulheres, as quais trabalham em três turnos, no
serviço fora de casa, no serviço no lar e para os filhos. Disse que as “meninas” da ARES
trabalham em condições sub-humanas, portanto, cumprimentou todas em nome da
Presidente – Janayna Souza, que é uma guerreira e lutadora, quem sempre incentiva toda
turma, apesar da situação que enfrentam. Enfatizou a importância do trabalho desenvolvido
por elas, principalmente, para esta cidade que quer se efetivar enquanto estância turística,
ressaltando o sucesso do evento que as deixou muito felizes, agradecendo por ter recebido
o convite que lhe propiciou compartilhar daquela alegria. Em seguida, também parabenizou
o pessoal da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, pelo almoço realizado em prol
da entidade que também enfrenta muitas dificuldades financeiras.
Agradeceu o
Administrador Marcos Cáfaro por atender uma família indicada por ela, necessitada de
cama hospitalar, o qual, ao contrário de tantos nãos que recebe da Prefeitura Municipal, lhe
atendeu, demonstrando que nem tudo está perdido. Por fim, disse que muitas vezes teve
vontade de desistir, mas, muito mais vezes, teve vontade de continuar, porque esta cidade
merece a luta diante do seu povo lutador e aguerrido, embora não encontre administradores
à altura. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA parabenizou o “Pinduca”, Esportista de
Mogi das Cruzes (Anderson do Prado, o "Pinduca", professor de educação física, personal
trainer, gestor esportivo, preparador de atletas para corridas e foi atleta profissional de futebol, já
participou de oito edições da Corrida de São Silvestre e é praticante de corridas, ciclismo e
tênis), que trouxe para Salesópolis o “DESAFIO TOP BIKE”. O orador, que também é ligado
à Área de Esporte, especificamente ao Futebol de Campo e de Salão, disse que Salesópolis
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tem o seu “Pessoal da Bike" que está fazendo bonito na região, muito embora seja uma
modalidade que exige alto investimento nas bicicletas. Registrou que este evento, realizado
no dia anterior a esta sessão, contou com o apoio da Prefeitura Municipal, através da
Secretaria Municipal de Esportes, bem como do Sr. Renato – Setor de Trânsito, e dos cinco
primeiros classificados, quatro foram de Salesópolis. Ressaltou que tal competição garantiu
movimento importante para este município, portanto,
merece mais divulgação,
planejamento e investimento para atrair turistas, e concluiu parabenizando a organização e
os atletas, esperando que venha integrar o calendário turístico desta cidade. Com relação
às obras públicas que estão se iniciando, disse que seria importante que esta Casa de Leis
tivesse o projeto para os Vereadores acompanharem, lembrando que a Lei Orgânica já
determina o envio da cópia de todos os contratos. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitoulhe contatar os responsáveis pelo SAMU, a fim de que sejam tomadas medidas relativas ao
problema que enfrentam com o telefone, através do qual a população busca socorro.
Relatou que, no dia anterior a esta sessão, ocorreu um acidente na área central, quando
uma funcionária da Prefeitura Municipal (Sra. Maura Almeida) tentou contato com o SAMU e
não conseguiu, mas, no mesmo momento, ele próprio foi até o estacionamento da viatura e
tomou conhecimento do problema com a linha telefônica. O orador lamentou o fato,
lembrando que os próprios funcionários do SAMU são responsáveis pela manutenção da
torre de telefonia, motivo pelo qual espera seja resolvido com urgência, evitando
agravamento das ocorrências consequente da demora no atendimento. Prosseguindo,
registrou que, o dia seguinte a esta sessão seria muito importante para a Lei Específica,
quando referida lei seria deliberada em mais uma importante etapa, no Conselho de
Prefeitos. Esclareceu que, sendo aprovada, referida lei será encaminhada para deliberação
da Casa Civil e, posteriormente, para da Assembleia Legislativa. Disse esperar que, em
maio do próximo ano, todos possam comemorar a aprovação da tão sonhada Lei Específica,
que resolverá os problemas relativos às autuações ambientais. Novamente, dirigindo-se ao
Sr. Presidente, lembrou que, conforme acordado com o Governador do Estado, tão logo
aprovada referida lei, as autuações serão discutidas, portanto, enfatizou a importância de
todos os Vereadores cobrarem a anistia das multas impostas ao povo salesopolense, que
não cometeu nenhum crime, nada fez de errado. Parabenizou todos os movimentos
ocorridos na esfera social deste município, declarando acreditar que todos já entraram no
ritmo de Natal. Também se declarou feliz por saber quem são as pessoas que integrarão a
nova associação que está sendo formada em prol da Santa Casa de Misericórdia Frederico
Ozanan. Falou que são pessoas mais jovens que estão participando, lideradas pelo Dr.
Hélcio Uono, todos dispostos, apesar de reconhecerem que a tarefa não será fácil.
Comentou que a Maçonaria de Salesópolis está colaborando com todos os eventos
realizados nesta cidade, contudo, lembrou que esta sociedade discreta já foi motivo de
brigas políticas, no passado, e registrou que tem muitos amigos maçons que trabalham pelo
bem-estar da população salesopolense. Considerando a presença do “Cipó” (Sr. Adilson
Quirino) nesta sessão, o orador enalteceu-o, registrando tratar-se de um grande batalhador
na área esportiva desta cidade e enfatizou que, em sua opinião, o campo de futebol do
município deveria denominar-se “Cipozão”. Prosseguindo, falou que todos conhecem o
“Cipó” e sabem o quanto ele ajuda, gosta e se envolve nos eventos esportivos. Declarou
considerá-lo um amigo, para o qual expõe situações e do qual ouve conselhos, portanto, um
amigo particular que respeita por tudo o que fez e faz pelo esporte de Salesópolis.
Ressaltou ainda a humildade e simplicidade deste homem batalhador, sempre presente nos
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campos desta e de outras cidades, mas, mesmo assim, não deixa de cuidar da sua família.
Comentou tratar-se de pessoa por quem tem apreço, dizendo que não é organizado, mas, é
uma pessoa desta cidade que faz as coisas acontecerem. Disse que, no início da sua
manifestação, mencionou o “Pinduca” de Mogi das Cruzes, portanto, não poderia deixar de
valorizar as pessoas desta cidade que participam do esporte e fazem a diferença. O orador
disse que sempre reivindica um governo participativo e, embora reconheça que muita
participação cria polêmica, entende que é importante todos se envolverem para o município
errar menos. Enfatizou que não culpa o Sr. Prefeito Municipal pelos problemas, porque
todos podem participar das discussões e da solução deles. Declarou acreditar que o
Prefeito Rafael não pensa em fazer coisas erradas como ocorre em vários lugares, tanto
que votou nele, contudo, disse que, para errar menos, será importante aceitar as boas
ideias e reconhecer as que são melhores. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA
parabenizou o evento realizado pela associação da Santa Casa local, enfatizando que
novas pessoas abraçaram esta causa árdua, aumentando a força. Ressaltou a importância
da contribuição de todos que possam colaborar, destacando e parabenizando o Dr. Hélcio
Uono e Marcos Cáfaro, bem como as demais pessoas que trabalham em prol da referida
associação. Ato contínuo, também referiu-se ao “Cipó”, lembrando que teve a oportunidade
de leva-lo a São Paulo, quando da solicitação do seu pedido de aposentadoria e
parabenizou-o pelo trabalho que desenvolve nesta cidade. Por fim, incentivou todos a
trabalharem por Salesópolis, de forma que todos contribuam, lembrando que um movimento
é difícil quando apenas uma pessoa se engaja, mas, não é impossível quando todos se
unem. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE informou que, no final da
tarde desta data, foi protocolado o OFÍCIO Nº 649/14-GP do Poder Executivo, em que o Sr.
Prefeito Municipal, considerando que o Exército Brasileiro realiza treinamento nesta cidade,
durante esta semana, convida todos os Vereadores para a apresentação da Banda de
Música do 4º Batalhão de Infantaria Leve, às dez horas, do próximo dia vinte e seis, quartafeira, na Praça da Matriz. Também lembrou que, no dia seguinte a esta sessão, às nove
horas, seria realizada em São Paulo, a reunião do Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano, oportunidade em que seria dada anuência à Lei Específica. 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 24 de Novembro de 2014.
PRESIDENTE
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