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ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Março de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos
cinco dias do mês de Março do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis
sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 2º Secretário. Às
dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,
constatando-se a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e presença dos demais
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 última sessão. Neste
momento, o Ver. Pedro da Fonseca requereu a dispensa da leitura, requerimento este que,
submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos,
dada a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque. Ato contínuo, o Sr. Presidente
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade
dos presentes, sem preceder manifestação. Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário
que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com
seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº 031/CGP do Sr. Prefeito Municipal, informando
que, muito embora a nova Lei Orgânica do Município estabeleça o prazo de cento e oitenta
dias para o Poder Executivo enviar o Plano de Cargos e Salários Municipais, devido à
grande complexidade, o prazo não será cumprido, contudo, para dar satisfação a esta Casa
de Leis, comunica que foi celebrado contrato com o IBC – Instituto Brio Conhecimentos, que
já iniciou os trabalhos – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; PROJETO DE LEI Nº 005/12
(Altera os valores constantes na Tabela Anexa à Lei Nº 1.649, de 31 de janeiro de 2012, e
dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 08/12 referente ao PROCESSO
TC Nº 521/026/09, corroborando o entendimento e análise do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo que aprovou as contas municipais do exercício de 2009, exceção feita aos
atos pendentes de apreciação, apresentando em anexo o PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 001/12 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da
Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2009) – desp.: À Ordem do Dia
da próxima sessão para única discussão e votação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 008 – Informar se existe algum projeto para construção de uma
Rodoviária Municipal nesta cidade, do Ver. Agnaldo Bueno; 014 – Informar por quê a obra
da Rua Santo Antonio, Bairro Fartura, não foi concluída, o que ainda falta fazer e a previsão
para sua conclusão; 015 – Enviar cópia dos documentos e prestar as informações que se
seguem sobre a aplicação de apostilas para o Ensino Fundamental: 1) Cópia do Processo
Licitatório para aquisição das apostilas ou de outros documentos relativos, 2) Por quê, até o
momento, não foram entregues tais apostilas aos estudantes municipais, 3) Quando
ocorreram ou ocorrerão os cursos de qualificação aos professores que trabalharão com este
novo sistema de educação, e 4) Quando os alunos receberão as citadas apostilas; 016 –
Informar quando o Laboratório de Informática será equipado e disponibilizado aos alunos do
Curso de Administração da Sala Descentralizada da ETEC em Salesópolis, todas do Ver.
Claudinei José de Oliveira; 017 – Informar o recurso, se do Deputado Estadual Dr. Gondim
ou do Deputado Federal Valdemar Costa Neto, e quando será realizada a obra de
beneficiamento da Rua da Lapa, bem como onde então será aplicado o outro recurso; 018
– Informar o que está faltando para a retomada e conclusão da obra da Travessa São
Sebastião, Bairro Fartura e, qual a data prevista para sua conclusão, ambas do Ver.
Vanderlon Oliveira Gomes; 019 – Encaminhar uma relação contendo o nome dos
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cadastrados para receber ajuda da Secretaria de Promoção Social, seja através de cestabásica ou outro tipo de mantimento, constando se recebem o benefício na área central ou
no Distrito do Remédio, quando e por quem são entregues, bem como informar os critérios e
períodos desse cadastramento; e 020/12 – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal,
oficiar à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando agendar reunião, nesta Casa
de Leis, ainda na primeira quinzena de março, a fim de esclarecerem os motivos da
morosidade no atendimento aos munícipes, bem como solicitarem medidas de melhoria do
serviço, tanto no Posto de Atendimento local quanto pelos técnicos da empresa, ambos
também do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÕES
DE APOIO Nºs: 001 – À Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, pela sua
proposta de transferência da gestão do Convênio de Assistência Judiciária da Defensoria
Pública para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio de alteração na Lei
Complementar Nº 988/2001; 002 – Ao Dr. ABEL LARINI, DD. Prefeito Municipal de ArujáSP e atual Presidente do CONDEMAT - Consórcio dos Municípios do Alto Tietê – pelo seu
pleito junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano visando a construção
de um hospital de referência para a Região do Alto Tietê em Arujá, na Estrada da PL, cuja
localização atenderá, também, os interesses dos municípios de Suzano, Guarulhos, Poá,
Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Ferraz de
Vasconcelos e Salesópolis, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira e outros; e 003/12 – DE
CONGRATULAÇÕES para todo o Destacamento de Polícia Militar de Salesópolis, em
especial aos Soldados WILLIAN JOSÉ DA SILVA e WELLINGTON HENRIQUE LIMA DE
OLIVEIRA que, pelo excelente trabalho realizado, conseguiram prender vários marginais
envolvidos em vários delitos criminais como tráfico de drogas, roubos de veículos e outros
atos que vinham tirando a tranqüilidade de nossa população, do Ver. Vanderlon Oliveira
Gomes e outros – desps.: Aprovadas, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 015 – Determinar ao setor competente, realizar a poda da paineira
gigante, localizada na Estrada dos Rodrigues, esquina com a Travessa Adhemar da Silva;
016 – Determinar ao setor competente, exigir da Empresa Paulista, o cumprimento do
acordo firmado com a Prefeitura Municipal, plantando grama em frente à Escola Estadual
Ver. Elisiário Pinto de Moraes; 017 – Determinar ao setor competente, a construção de
guard rail ao lado da ponte localizada na Estrada do Serrote, em frente ao Bar do Sr.
Zezinho; 018 – Determinar ao setor competente a colocação de cascalho na subida da
Estrada de Campos, Bairro Itaguassu, todos do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e
Angelino Rodrigues; 019 – Determinar ao setor competente retomar a coleta de lixo no
Bairro do Aterrado, incluindo-o no cronograma semanal deste importante serviço público, do
Ver. Paulo Arouca Sobreira; 020 – Adotar as providências necessárias, objetivando reparos
na ponte da Estrada da Nascente, Bairro Pico Agudo, próximo ao antigo Restaurante Duplo
M, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 021 – Determinar ao setor competente, realizar obras
de drenagem e recuperação asfáltica no Bairro Bela Vista; 022 – Determinar ao setor
competente, realizar obras de drenagem e, na sequência, a devida recuperação da calçada
e da própria Rua Antonio Pereira; 023 – Determinar ao setor competente, realizar os
serviços que se fazem necessários para solucionar os problemas causados pelas pedras
que estão se soltando na Rua Santa Maria, Vila Henrique, bem como sejam tomadas
providências objetivando a construção de calçada nesta pequena via pública da área central
desta Estância Turística, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 024 – Determinar a colocação de
tela protetora, quando da realização de serviços de roçada nas vias públicas; 025 – Adotar
as providências necessárias objetivando a limpeza do terreno de Nº 265 da Rua Justino
Cardoso, bem como para contenção do volume de água que desce na parede da casa
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abandonada no mesmo local, ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 026 – Determinar
à Secretaria Municipal de Turismo ou Diretoria de Cultura, adotar as medidas necessárias
objetivando a colocação de luminária em frente a Escadaria da Igreja Matriz desta cidade,
do Ver. Agnaldo Bueno – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; RELATÓRIO FINAL DA
CORREGEDORIA PARLAMENTAR E COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
– referente ao Processo CM Nº 372/11 – Uso de veículos públicos municipais pela
Vereadora Deise Aparecida Corrêa Duque para viagem de interesse particular, e anexo
PARECER CJR Nº 005/12 sobre o referido Relatório e VOTO CONTRÁRIO SEPARADO do
Ver. Claudinei José de Oliveira - Secretário da CJR – desp.: À Ordem do Dia da próxima
sessão para única discussão e votação; EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgando ilegais as admissões por tempo
determinado em 2007, dos servidores que relaciona, para as funções de Coordenador
Pedagógico, Professor Assistente de Educação Especial, Professor de Ensino Fundamental,
Professor de Suplência, Professor 1 e Vice-Diretor de Escola, bem como, aplicando multa
de 200 UFESP’s ao ex-Prefeito Municipal, Benedito Rafael da Silva – desps.: Arquive-se,
Plenário ciente; BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Janeiro/2012 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; OFÍCIOS Nºs 263 e 313/12 da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
encaminhando, respectivamente, os Requerimentos Nºs 82 do Deputado Jorge Caruso, e
112 da Deputada Heroilma Soares Tavares, ambos parabenizando pelo transcurso do
Aniversário da Cidade; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do
Ministério da Saúde – no valor de R$ 12.500,00 para Pagamento de Serviços de
Atendimento Móvel as Urgências – SAMU 192 – competência Janeiro/2012; duas no valor
de R$ 4.077,09 para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica –
competências – Dezembro/11 e Janeiro/12; no valor de R$ 11.290,84 para o Pagamento de
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde- PFVPS; do Ministério da Educação – no
valor de R$ 107.172,53 referente a 1ª Quota do FNDE - competência Fevereiro/2012; do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – uma nos valores de R$ 1.438,13
para o Programa IGD-PBF – competência Setembro/2011; de R$ 4.500,00 para o Programa
PBF; de R$ 1.294,20 para o Programa PBVII e de R$ 1.500,00 para o Programa PVMC –
todos competentes a Outubro/2011; outra nos valores de R$ 1.430,63 para o Programa
IGD-PBF – competência Outubro/2011; de R$ 1.675,06 para o IGD-PBF – competência
Novembro/2011; de R$ 500,00 para o IGD-SUAS – competência Julho/2011; de R$ 500,00
para o IGD-SUAS – competência Agosto/2011; de R$ 4.500,00 para o PBF, de R$ 1.294,20
para o PBVII e R$ 1.500,00 para o PVMC – todos competência Novembro/2011; e outra
ainda nos valores de R$ 4.500,00 para o Programa PBF; de R$ 1.294,20 para o PBVII e de
R$ 1.500,00 para o PVMC – todos competência Dezembro/2011 – desps.: Arquive-se,
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando seu Requerimento
Nº 16, enfatizando que dentre algumas pendências, está a implantação do Laboratório de
Informática, para o que bastariam quinze ou vinte mil reais, lembrando ainda, que o
orçamento para atender a Sala da ETEC neste município já foi aprovado. Referindo-se ao
seu Requerimento Nº 15, lembrou que, no ano passado, já questionou sobre as apostilas, e
que, verificando o IDEB, índice de qualidade de ensino e aprendizagem no município,
reconhece que há excelentes professores em Salesópolis, porém, necessitam de melhorias
estruturais e também salariais. Lembrou que, há muito, vem falando da necessidade de
contratar professores específicos para aulas de Educação Física, Artes e Música, mas, a
resposta é sempre a falta de recursos financeiros, entretanto, agora toma conhecimento de
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que será gasto um alto valor com apostilas. Reconheceu que a decisão de adotar a apostila
deve ser resultado de aceitação dos profissionais da área e registrado em ata, mas,
apresentou a proposição porque, até o momento, não foram entregues as apostilas e
desconhece a realização de curso para preparar os professores. Concluiu dizendo que seu
filho estuda na rede municipal de educação e sabe da qualidade do ensino e da dedicação
dos profissionais, por isso acredita que o recurso que poderia ser aplicado para melhor
atender os alunos, será aplicado em apostilas, cujo novo sistema sequer foi encaminhado
para conhecimento e discussão da Comissão de Educação desta Casa de Leis. Com
relação ao seu Requerimento Nº 20, esclareceu que o apresentou porque, constantemente,
é procurado por usuários dos serviços de energia elétrica, reclamando o atendimento da
concessionária, solicitando então o agendamento de reunião, nesta Casa de Leis, para
esclarecer sobre a morosidade no atendimento, oportunidade em que ainda pretende
apresentar os protocolos que dispõe, comprovando as causas das reclamações. Também
reportou-se ao Ofício Nº 31/CGP, encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal , sobre o Plano
de Carreira, esperando que dê certo, porque, há muito, o Plano de Carreira vem sendo
solicitado, contudo, o sistema está falido, haja vista o grande número de funcionários
recebendo para não fazerem nada, o que não justifica a falta do devido reajuste salarial aos
funcionários até este mês de março. Ressaltou a necessidade desta Casa de Leis adotar as
medidas cabíveis, pois, os funcionários deste Legislativo já receberam o devido reajuste
legal, mas, passados quase três meses, os do Poder Executivo ainda o esperam, contudo,
houve contratação de novos funcionários, o que pode estar impossibilitando tal reajuste.
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe tomar medidas para que os funcionários do
Poder Executivo tenham seus salários reajustados, não aceitando a alegação de início de
estudos para acertar cargos e outros, em prejuízo dos funcionários. Em aparte, o SR.
Presidente informou que, no mesmo prazo em que definiu o reajuste dos funcionários desta
Casa de Leis, também enviou comunicado ao Prefeito Adilson, que não o realizou sob a
justificativa de que estava em estudo com seu departamento financeiro. Ressaltou que esta
Casa de Leis já concedeu o devido reajuste, cabendo ao Prefeito Municipal fazer o mesmo
para os funcionários do Poder Executivo. Retomando, o orador finalizizou dizendo que já
sabia das medidas adotadas pelo Presidente, para que a lei prevaleça, mas, passados três
meses, sem resultado, acredita que medidas mais drásticas devam ser adotadas, e é isto
que está cobrando, pois não podem aceitar tal descaso com os funcionários públicos
municipais. O VER. PEDRO DA FONSECA disse que suas Indicações visam a realização
de obras de infraestrutura em várias ruas desta cidade. Lembrou que, há alguns meses, o
Governador do Estado liberou recursos para este fim, cabendo ao Sr. Prefeito Municipal
aplicá-los nas ruas. Disse que, desde então, toda vez que os Vereadores solicitam tais
serviços, recebem a resposta de que não há verba ou que estão esperando algum outro tipo
de ajuda. Citou sua Indicação Nº 21, enfatizando que, no citado Bairro Bela Vista, entre
outras ruas, a mais necessitada de obras é a Rua Francisco Paulino de Miranda Melo,
conhecida de vários Vereadores. Também citou a Indicação Nº 22, ressaltando que, há
muito, esta rua está esquecida pelos representantes públicos. Por fim, justificou sua
Indicação Nº 23 e finalizou dizendo esperar que, com as verbas anunciadas pelo
Governador do Estado, seja possível a realização de tais obras de infraestrutura. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando sua Indicação Nº 20, acrescentando
que basta boa vontade para atender este simples pedido de munícipes, e lembrando que
referida ponte é muito utilizada para escoamento de madeira, bem como pelos turistas em
visita à Nascente do Rio Tietê. Reportando-se à sua Indicação Nº 24, enfatizou a
importância de seu atendimento, a fim de evitar acidentes e prejuízos a pedestres e
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veículos. Com relação à sua Indicação Nº 25, disse que a apresentou atendendo moradores
da via pública em questão, que reclamam a proliferação de insetos nos arredores, além dos
riscos a que estão expostos os moradores de algumas casas da Avenida Victor Wuo, que
dá fundos para a casa abandonada da Rua Justino Cardoso. Concluiu dizendo que espera o
atendimento desta proposição pelo Sr. Prefeito Municipal, para garantir tranquilidade aos
moradores dos arredores. Referindo-se às obras pendentes no Bairro do Fartura, disse que
os moradores reclamam a situação da Travessa São Sebastião, assim como da Rua Santo
Antonio, onde, há mais de sessenta dias, fizeram uma valeta, prejudicando a saída dos
carros dos moradores. Lamentou que tal obra esteja paralisada e esta Casa de Leis não foi
informada, para responder aos munícipes que, com dificuldade conseguem adquirir um
veículo, mas, não podem sair de suas casas devido as obras paralisadas, resultante da
incompetência dos responsáveis. Quanto ao Requerimento Nº 17, disse que, devido às
informações controversas em sessões desta Casa de Leis, nos dias seis e treze de
fevereiro, espera obter o breve retorno do Executivo para que os munícipes saibam
realmente o recurso que será aplicado na Rua da Lapa e onde o outro recurso será
aplicado. Justificou ainda sua Moção de Congratulações Nº 03, acrescentando que, desde o
dia treze de janeiro, a dupla mencionada de Soldados, com o apoio do Destacamento de
Polícia Militar local, vem atendendo ocorrências e trazendo benefícios para esta cidade.
Disse que usa a tribuna para criticar, mas, também para reconhecer, elogiar e registrar
aqueles que realizam excelente trabalho, como o que motivou a apresentação desta
proposição. Corroborou com o Nobre Par Claudinei, sobre a necessidade de providências
mais enérgicas com relação ao reajuste salarial dos servidores públicos municipais, ainda
pendente, apesar do ofício encaminhado pelo Presidente desta Casa de Leis. Enfatizou que
não se trata de aumento, mas da correção salarial prevista em lei, lamentando que, nem isto
está sendo respeitado, portanto, não pode deixar de cobrar o Sr. Prefeito Municipal para que
cumpra a lei. Em aparte, o Sr. Presidente disse que, em função do recesso e feriado do
carnaval, toda população sabe que não teve expediente no serviço público municipal,
acreditando que a documentação necessária agora seja encaminhada a esta Casa de Leis
e, caso contrário, disse que reiterará até que os funcionários sejam atendidos. Retomando,
o orador disse ao Sr. Presidente que não deve aceitar somente uma resposta; caso não se
cumpra a lei, esta Casa deve agir e fazer com que seja cumprida. Passando a presidência
ao Vice-Presidente, Ver. Pedro da Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA justificou
oralmente sua Indicação Nº 19, reconhecendo que a coleta do lixo é problema que atinge
quase todo município, principalmente, a zona rural, que sofre pela falta de seriedade no
planejamento e organização deste serviço público. Em aparte, o Ver. Claudinei José de
Oliveira disse acreditar que o problema seja a falta de combustível para abastecer os
caminhões de coleta, aliada à grande extensão da zona rural, portanto, concordou com o
orador sobre a falta de planejamento do uso do combustível. Retomando, o orador disse
que o coletar está em função do abastecimento e a falta de coleta demonstra a má
programação. Em aparte, o Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior sugeriu ao Sr.
Presidente agendar uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal e Secretarias Municipais
pertinentes, para que os Vereadores tomem conhecimento acerca da situação do lixo na
região, acrescentando que toda Região do Alto Tietê vem sofrendo com os problemas
enfrentados junto aos Aterros Sanitários, devido à distância, e informou que um caminhão
percorre, diariamente, duzentos quilômetros transportando o lixo local. Portanto, disse ser
necessário mais conhecimento para a adoção de medidas. Retomando, o orador justificou
oralmente sua Moção de Apoio Nº 01, acrescentando que o foco principal da mudança
administrativa visa garantir o trabalho dos advogados na Assistência Judiciária, pois, a OAB
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disponibiliza quase cinqüenta mil advogados para atender um milhão de pessoas carentes
em mais de trezentas comarcas de todo Estado, motivo pelo qual, ressaltou a importância
dessa mudança para a população em geral. Também justificou oralmente sua Moção de
Apoio Nº 02, acrescentando que, atualmente, Salesópolis como grande parte de outros
municípios da região, dispõe de apenas um hospital de referência, que é o SUS de Mogi das
Cruzes e, se a região contar com mais um hospital, poderá minimizar a demanda na área de
saúde, portanto, aplaude e apóia a iniciativa e finalizou agradecendo o apoio dos Nobres
Colegas a esta proposição. Retomando a presidência e não havendo mais oradores
inscritos, nem matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR PRESIDENTE
comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão, única discussão e
votação do RELATÓRIO FINAL da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, sobre o uso
de veículos públicos municipais pela Vereadora Deise Aparecida Corrêa Duque, para
viagem de interesse particular; e do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2012
(Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de
Salesópolis, relativos ao exercício de 2009), de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA
GOMES lembrou que, no discurso do Sr. Prefeito Municipal, por ocasião da Sessão Solene
Comemorativa ao Aniversário da Cidade, ele fez questão de frisar, por várias vezes, a
postura da oposição, para a qual, tudo o que faz não está bom. Contudo, registrou que
dobrou o número de atendimento em especialidades na Área da Saúde, mas, se isso
aconteceu, disse não entender porquê recebe tantos pedidos para conseguir esses tipos de
atendimentos, concluindo que algo está errado, pois, a população não consegue
agendamento. Lembrou que o Prefeito Adilson também falou que implantou, na sua gestão,
um novo sistema de natalidade, contudo, continua acontecendo apenas o que já era prática
em gestões anteriores. Disse que a situação está complicada e, para o munícipe conseguir
atendimento com o Médico Ortopedista, precisa de apadrinhamento, do contrário, não
consegue. Sugeriu rever ainda na Santa Casa, o horário de chegada do médico
ortopedista, pois, os pacientes são avisados sobre o horário de início de atendimento,
contudo, ele chega somente três horas depois. Solicitou que a Secretária Municipal de
Saúde e o Vice-Prefeito Municipal, que é médico, passem pelos corredores para ouvir o
apelo da população, onde fica por horas esperando o atendimento. Reconheceu que há um
problema nacional na Área de Saúde, é o que mais ouve quando apresenta algum problema
na tribuna desta Casa de Leis, mas, questionou como cobrarão melhorias dos grandes
centros, se nesta pequena cidade, onde todo mundo conhece todo mundo, os agentes
políticos não tentarem fazer alguma coisa. Enfatizou o orador que, enquanto estiver
ocupando este cargo, estará defendendo os interesses da população e, embora
desagradando algumas pessoas, exporá em tribuna tudo aquilo que não concordar, e
concluiu dizendo que muitas coisas não estão acontecendo como divulgado, não está essa
beleza toda. Reportando-se à última tradicional feira da “Quinta-Feira de Mês”, comentou
que a Prefeitura Municipal contratou dois seguranças para acompanharem os fiscais
municipais, na fiscalização de cada barraca. Algumas pessoas o questionaram e declararam
não entender esta contratação, pois, atualmente, o pagamento pelo uso do espaço é feito
com antecipação pelo barraqueiro e, quando os fiscais recebiam o dinheiro barraca a
barraca, necessitando desse apoio, isto não ocorria. Finalizando, o orador disse que
apresentará, na próxima sessão, requerimento para que se esclareça melhor esse assunto.
O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR declarou seu apoio à nova
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gestão da UMAP – União dos Moradores do Bairro dos Pintos, desejando uma boa gestão a
Dona Isaura e demais membros que compõem a nova diretoria. Informou que apresentará
uma reivindicação à Secretaria Municipal de Educação, solicitando maior atenção à limpeza
das escolas rurais, pois nelas, como é o caso da unidade escolar do Bairro dos Pintos, a
grama do pátio cresce com rapidez, necessitando de limpeza constante, portanto, de uma
equipe para atender um cronograma de forma que, ao terminar a última escola, recomece a
limpeza e manutenção na primeira. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 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 05 de Março de 2012.
PRESIDENTE

:
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