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              ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Abril de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Ao 

primeiro dia do mês de Abril do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Oitava 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. Sérgio dos 

Santos 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.  

Prosseguindo,  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:  050 – Novamente, determinar 

à Secretaria Municipal de Educação, enviar uma relação, referente ao mês de Março/2013, 

contendo os nomes de todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, com 

seus respectivos cargos, local e horário de trabalho, bem como, aos que estiverem em 

outras secretarias, informar as funções que estão exercendo e, se retornarão para suas 

funções e, em caso positivo, informar data, local e horário de trabalho e, em caso negativo, 

justificar, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  051 – Informar a descrição dos 

serviços prestados pela CODASP no município, no ano de 2012;  052 – Informar quanto foi 

recebido de ICMS Ecológico e “Royalties” da Petrobrás, no período de 2008 a 2012;  053 – 

Prestar as informações que relaciona, referente a obra da Quadra Coberta, paralisada no 

PROLOP; 054 – Prestar as informações, através da Secretaria de Esportes, sobre o 

planejamento e o calendário oficial de todas as modalidades, sejam elas coletivas ou 

individuais, bem como o resultado dos últimos Jogos Regionais/2012, com valor gasto pela 

Municipalidade e número de atletas inscritos; 055 – Prestar informações diversas referentes 

às instalações de Torres em área do Patrimônio Público;  e 056/13 – Informar a razão do 

site oficial da Prefeitura Municipal estar fora do ar, quem é o servidor ou prestador de 

serviço responsável por sua manutenção, todas do Ver. Benedito Lélis Renó  – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  128 – 

Determinar ao setor competente, colocar placa proibindo o estacionamento em ambos os 

lados da Avenida Victor Wuo,  desde o seu cruzamento com a Rua XV de Novembro até a 

Padaria do Mineiro, dos Vers. Deise Aparecida Corrêa Duque e Cristian Luiz Candelária; 

129 – Determinar a manutenção da Estrada do Barro Amarelo, partindo do trecho do acesso 

à Escola local, seguindo sentido aos Bairros Santa Cruz das Palmeiras e Pintos, do Ver. 

Edney Campos dos Santos e outros; 130 – Viabilizar a criação de um Centro de Atenção 

aos Familiares de Dependentes de Drogas, dando-lhes o necessário apoio psicológico e 

assistencial que tanto precisam;  131 – Viabilizar a colocação de uma lixeira, no ponto de 

ônibus localizado na Rodovia Mogi-Salesópolis, próximo à residência do saudoso ex-

Prefeito Massayuki Uono, no Distrito do Remédio, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 132 

– Determinar ao Setor de Obras, realizar uma operação tapa-buracos na Rua Esperança, 

em especial, em frente ao Nº 35, do Ver. Sérgio dos Santos; 133 – Viabilizar a celebração 

de um Convênio com a Receita Federal, possibilitando ao município, passar a receber 

100% do valor arrecadado com o ITR – Imposto Territorial Rural, dobrando o valor 
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atualmente recebido, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; e  134/13 – Viabilizar junto ao setor 

competente, a instalação de placa de identificação de nome na Rua Dr. Fernando Febeliano 

da Costa Filho, no Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros  – 

desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente;  ABAIXO-ASSINADO dos moradores da Rua 

Campos Sales, solicitando providências referente ao muro daquela rua, construído pela 

Prefeitura Municipal, sugerindo a colocação de alambrado, para evitar acidente com as 

crianças – desp.: Encaminhe-se ao Sr. Prefeito Municipal; COMUNICADO do Ministério da 

Educação, sobre a liberação de recurso financeiro,  referente à 2ª Parcela do FNDE, no 

valor de R$ 67.680,74 – competência Março/13 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. 

Terminada a leitura, o Ver. Sérgio dos Santos requereu um minuto de silêncio pelo 

passamento, nesta data, do Excelentíssimo Senhor Professor Anielo Fontanelli Neto – 

Cidadão Honorário deste Município, sempre atuante na área de educação, o que foi de 

imediato deferido pelo Sr. Presidente e, em seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando oralmente seu 

Requerimento Nº 51, cujo objetivo é saber as estradas que foram beneficiadas. Quanto ao 

Requerimento Nº 52, disse que o apresentou porque,  na sessão anterior, foi lido o discurso 

do Deputado Estadual Dr. Gondim, em que ele informa que Salesópolis recebeu seiscentos 

mil reais anuais de royalties da Petrobrás, portanto, quer saber onde é aplicado este valor. 

Também justificou seu Requerimento Nº 53 para saber como está o andamento da obra e, 

quanto ao de Nº 54, esclareceu que é importante para os Vereadores saberem o que vem 

sendo realizado na área esportiva para acompanharem. Com relação ao Requerimento Nº 

55, disse que pretende acompanhar a aplicação dos recursos pagos pelas empresas que 

instalaram suas torres em área pública. Finalizando, o orador justificou seu Requerimento 

Nº 56, lembrando a importância do funcionamento do site da Prefeitura Municipal para 

atender a Lei da Transparência. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou oralmente sua 

Indicação Nº 132 e, em seguida, parabenizou o Secretário Municipal de Esportes – Prof. 

José Cardoso de Siqueira, pelo trabalho que vem desenvolvendo no município, em 

especial, pela Corrida de Pedestres realizada no dia anterior a esta sessão. Enfatizou a 

importância do esporte para tirar as crianças das ruas e a necessidade de iniciar um 

trabalho esportivo com os menores que já estão se perdendo, para trazê-los de volta ao 

convívio da sociedade, acreditando que, através do esporte, pode-se fazer muita coisa. Por 

fim, lembrou que, no governo anterior, os atletas de Salesópolis competiam pelo município 

vizinho, mas, acredita que o atual Prefeito Municipal apoiará todo tipo de esporte, 

assumindo todas as despesas das competições, desde transporte, taxas e lanches. A VERª. 

DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente a Indicação Nº 128, que 

apresentou juntamente com o Nobre Vereador Cristian, acrescentando que o trecho em 

questão, é muito estreito, inviabilizando o trânsito conjunto com o estacionamento, gerando 

transtornos e as consequentes reclamações que motivaram a sugestão da proibição do 

estacionamento em ambos os lados. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou 

parabenizando as atletas do município, presentes nesta sessão e que participaram, no dia 

anterior, da Corrida de Pedestres. Ato contínuo,  justificou oralmente sua Indicação Nº 130, 

enfatizando que aumentou demais o número de usuários de drogas nesta cidade e as 

famílias não sabem como agir, precisando do apoio profissional ora solicitado para 

enfrentarem a situação, pois, muitos, já se declaram em desespero. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA reportou-se à Indicação Nº 128 que apresentou juntamente com a Nobre 

Colega Deise, enfatizando que já foi até mesmo proposta a desapropriação da área de 
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propriedade da antiga Light, localizada na esquina da Avenida Victor Wuo com a Rua XV de 

Novembro, a fim de alargar o trecho da citada avenida, para melhorar o fluxo do trânsito, 

esperando que a sugestão de proibir o estacionamento venha minimizar os problemas 

atuais. Declarou seu apoio à Indicação Nº 130,  do Nobre Colega Mário, porque também 

entende que a família fica sem estrutura quando descobre que um filho está envolvido com 

drogas, necessitando de apoio psicológico e assistencial para lhe orientar o procedimento. 

Ressaltou, por fim, a necessidade de realizar palestras nas escolas do município, sugerindo 

a união de Policiais Militares e membros do Conselho Tutelar em um programa de visita 

semanal à todas unidades escolares, visando aliar também prevenção e orientação aos 

estudantes. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também justificou sua Indicação Nº 133, 

esclarecendo que, acatada sua proposta, o próprio Município fará a cobrança do ITR e 

dobrará o valor atualmente arrecadado, à exemplo do que vem sendo feito em outros 

municípios,  aplicando-o em benfeitorias nas estradas rurais, dentre outras necessidades.  

Manifestou seu apoio à Indicação Nº 130,  do Nobre Colega Mário porque o envolvimento 

com drogas tira o sossego de qualquer família. Informou que Secretaria de Saúde já dispõe 

de programas para esse tipo de atendimento, assim como há outros municípios que contam 

com o CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial. Lembrou que as Secretarias Municipais 

de Assistência Social e de Saúde junto ao Sr. Prefeito Municipal podem buscar tais 

atendimentos para Salesópolis. Lembrou que, no ano passado, tais atendimentos foram 

solicitados, mas, os responsáveis da gestão anterior deixaram “passar em branco”. Em 

aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira referindo-se ao CAPS, informou que o município 

já está à procura de imóvel para sua instalação, a fim de atender as famílias e demais 

pacientes da área psicossocial. Retomando a palavra e finalizando, o orador dirigiu-se ao 

Nobre Colega Mário dizendo que, agora, cabe aos Vereadores cobrarem para que a 

decisão do prédio seja tomada o mais rápido possível. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 129, esclarecendo que alguns pontos 

precisam de patrolamento e outros, da colocação de material, devido ao grande fluxo de 

caminhões pesados, situação que vem causando atolamento e prejuízos ao transporte 

escolar. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 134, esclarecendo que a apresentou 

atendendo reclamos dos moradores que não recebem suas encomendas no domicílio 

porque os entregadores não encontram o endereço, diante da falta de identificação da rua. 

Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, em nome do atleta e seu amigo, Mário, 

agradeceu a presença de todos os atletas salesopolenses que participaram da Corrida de 

Pedestres, realizada no dia anterior, bem como dos demais presentes. Em seguida, 

justificou oralmente seu Requerimento Nº 050, lamentando a falta de consideração da 

Secretária Municipal de Educação para com ele, pois solicitou a relação de todos os 

funcionários da pasta, contudo, ela enviou apenas os nomes e cargos dos funcionários que 

trabalham diretamente naquela Secretaria, lendo cada um dos nomes relacionados. Disse 

ainda que não está perseguindo ninguém, mas, quer saber quem são os funcionários 

vinculados à Secretaria de Educação, ou seja, os que trabalham nas EMEF’s, EMEI’s e 

outras demais departamentos dessa pasta. Lembrou que está do lado da atual 

Administração Municipal, portanto, apresenta novo requerimento, reiterando o pedido, 

esperando ser atendido desta vez. Com relação à Indicação Nº 130 do Nobre Colega Mário, 

já comentada pelos Nobres Colegas Paulo e Claudinei, disse que já trabalhou na Secretaria 

de Saúde de Ferraz de Vasconcelos e viu problemas iguais, portanto, reconheceu a 
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necessidade e importância do trabalho com os envolvidos em drogas e suas famílias, que 

são muito afetadas. Por fim, acrescentou que será muito boa a implantação do CAPS nesta 

cidade, contudo, ressaltou a necessidade de profissionais capacitados para este tipo de 

atendimento, que requer muita dedicação. Retomando a presidência e  não havendo mais 

oradores inscritos,  nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE 

passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ lembrou que, em  

tribuna, nesta Casa de Leis, já disse que, quando a Administração Municipal merecesse 

elogios, o faria, portanto, nesta data, cumprimentou todos os atletas de Salesópolis que 

participaram do grande evento -  Corrida de Pedestres, realizada no dia anterior. Informou 

que foram duzentos e noventa e seis atletas inscritos, dentre os quais, trinta e três 

salesopolenses,  citando-os nominalmente. Dirigindo-se aos atletas presentes no plenário, 

disses que eles são exemplos e, diante dos comentários, nesta data, acerca dos jovens que 

estão se envolvendo com drogas, enfatizou que é uma questão de escolha, e eles 

escolheram o caminho do esporte, sendo considerados heróis desta cidade. Ressaltou o 

número de turistas que o evento atraiu, relembrando os eventos realizados na época da 

Secretária Municipal de Esportes, Profª. Eliana Paraná foi e do Prof. Adolfo Balbuena, 

exemplos nesta cidade. Parabenizou o evento que, embora com organização paralela, teve 

o apoio da Prefeitura Municipal, favorecendo o surgimento de ídolos de que tanto carece a 

juventude para ter a quem seguir. Requereu ao Sr. Presidente, encaminhar à Família do 

Prof. Anielo Fontanelli Neto, as condolências desta Casa de Leis, pelo homem que 

contribuiu com esta cidade, exemplo profissional e pessoal para todos. Relatou que recebeu 

um telefone de um morador do Distrito dos Remédios, convidando-o a visitar a quadra 

coberta do Distrito dos Remédios, onde esteve e constatou os portões abertos, vazamento 

de água, entre outros problemas e acrescentou que, segundo informações, o valor da conta 

de água chega a vinte mil reais, lamentando o abandono total desse espaço público, que 

conta com quadra de bocha e malha também abandonada, precisando de um profissional 

da Área Esportiva para utilizar o espaço, lembrando que referida quadra foi construída na 

gestão do Prefeito Quico (pai do atual Presidente deste Legislativo). Disse que apresentará 

requerimento, na próxima sessão, solicitando informações acerca dos valores pagos, pelo 

Município, pelo consumo de água dos prédios públicos, haja vista a falta de dinheiro para a 

Área de Saúde. Disse que também apresentará proposição solicitando manutenção urgente 

nas estradas ramais da Estrada da Roseira, pois foi chamado pelos moradores dos Bairros 

dos Carvalhos e Maias, constatando a situação intransitável daquelas estradas. O orador 

lembrou que, embora já entrando no mês de abril, as unidades escolares ainda não contam 

com telefone e internet, contudo, na atualidade, não há como trabalhar sem estes meios de 

comunicação, ressaltando ainda que a Secretaria de Educação é a que mais dispõe de 

recursos financeiros. Relatou que recebeu um abaixo-assinado dos moradores da Rua 

Antonio Marfil Sanches, próximo à antiga distribuidora de Leite Paulista, reclamando que foi 

pavimentada a rua, mas, o proprietário de um imóvel naquelas proximidades iniciará a 

retirada de eucalipto, e estão preocupados com o afundamento da rua, devido ao peso dos 

caminhões, portanto, requererá ao Sr. Prefeito Municipal uma fiscalização, para evitar 

prejuízos à Municipalidade, ameaçando tomar suas providências caso não seja atendido. 

Por fim, registrou que, no dia trinta e um de março comemorou-se à Revolução de 1964, 

explicando seus motivos e enfatizando a importância de relembrar essas datas marcantes 

para a história do Brasil. O SR. PRESIDENTE em resposta ao último orador acerca da 
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manifestação deste Legislativo em pesar pelo passamento do Cidadão Honorário Prof. 

Anielo Fontanelli Neto, informou que foi elaborado e já entregue à família o Decreto 

Legislativo Nº 005/13 declarando Luto Oficial, no período de um a três de abril, na Câmara 

Municipal de Salesópolis, lendo-o na sua íntegra. Terminada a leitura, prosseguindo com a 

ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que, reportando-

se aos cem dias de prazo dado pelo Prefeito Rafael, para os seus Secretários Municipais 

mostrarem serviço, disse que o fato de uma Secretaria Municipal não responder o 

requerimento de um Vereador demonstra falta de capacidade, até porque não perguntou 

nada demais. Referindo-se à medida adotada para o retorno de funcionários às suas áreas 

de origem, disse que muitos voltaram, mas, outros não, questionando a razão desse 

“apadrinhamento” dentro da Prefeitura Municipal, solicitando providências para que a 

mesma medida prevaleça para todos. Lembrando sua manifestação na sessão anterior, com 

relação à Sabesp, disse que o Sr. Domingos, Encarregado local dessa estatal, tomou 

conhecimento e, de imediato, agendou reunião, nesta Casa de Leis, prestando 

esclarecimentos e dizendo que tomará as providências necessárias, registrando estar 

contente com as informações prestadas. Enfatizou que o Sr. Domingos trabalha, há muitos 

anos, na Sabesp, é muito competente e, na reunião realizada nesta data, expôs sua 

humildade nos esclarecimentos, portanto, disse que merece ser parabenizado por isso. 

Esclareceu ainda que sua reclamação, na sessão anterior, não tinha nada de pessoal 

contra aquele encarregado, apenas falou sobre o serviço realizado pelas empreiteiras 

contratadas pela Sabesp. Lembrando também que comentou, na sessão anterior, sobre a 

situação precária do casarão da esquina das Ruas XV de Novembro e Pedro Rodrigues de 

Camargo, disse que, segundo informações, referido imóvel foi vendido ao proprietário do 

Depósito de Materiais de Construção Camargão, o qual pretende reformá-lo. Declarou 

esperar que o mesmo seja feito com o prédio da Light (atual Empresa Bandeirante Energias 

do Brasil),  possibilitando o alargamento da Avenida Victor Wuo. Novamente, denunciou 

que a Prefeitura Municipal está descontando o valor relativo ao “FGTS” na folha de 

pagamento dos funcionários municipais, contudo, não faz o devido repasse, entretanto, “os 

funcionários estão recendo cobrança em suas casas”. Disse que sempre apoiou o esporte 

por acreditar que é tudo, tira as crianças das ruas e das drogas, assim como o PROERD, 

contudo, enfatizou a necessidade de fazer um trabalho junto à estrutura familiar, haja vista o 

grande número de famílias com pessoas envolvidas com o alcoolismo, que também é uma 

droga. Ressaltou que droga não é apenas a maconha, a cocaína ou crack, o álcool também 

é uma droga que acomete homens e mulheres, demonstrando a necessidade de realizar um 

trabalho junto às famílias que já estão desanimadas, evitando deixá-las “cair na sarjeta”. 

Relatou que, dias atrás, passou, no Bairro Fartura, e viu uma menininha com um rapazinho, 

ambos com “corotinho” nas mãos, ou seja, com bebida alcoólica, acrescentando que, os 

pais somente percebem tal envolvimento quando já é tarde demais. Disse que vê como 

solução para tirar as crianças do vício, apenas a Área de Esportes e, embora reconheça o 

trabalho realizado pela Associação Caminhando Juntos com as crianças desta cidade, 

assim como o realizado pelo Nobre Colega Claudinei, levando os jovens a participar de 

jogos em outros municípios, disse que ainda há muito por fazer e que merece o apoio desta 

Casa de Leis. Registrou que solicitará ao Dr. Alberto Assessor Jurídico deste Legislativo, 

elaborar um denúncia ao Ministério Público, determinando à empresa responsável pela obra 

das calçadas da Avenida Professor Adhemar Bolina a refazer o serviço mal feito. 

Acrescentou que o município dispõe de lei que determina o refazimento do serviço e, a 
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função do Vereador é fiscalizar as obras públicas, seja com recurso municipal, estadual ou 

federal, e não precisa ser perito, basta olhar para ver as calçadas ocas e afundando e 

finalizou dizendo que nada se resolveu com conversa, então reiterou, denunciará ao 

Ministério Público.  A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou parabenizando os atletas 

presentes nesta sessão, bem como o evento lindo que foi realizado no dia anterior a esta 

sessão. Disse que, realmente, a cidade está enfrentando graves problemas com drogas, 

contudo, lembrou que, antigamente, havia maior apoio ao  esporte, quando ela própria 

participava junto aos demais moradores do Bairro Paraitinguinha, dentre outros, e as 

competições finalizavam com um grande baile. Lamentou a atual situação e lembrou que os 

países desenvolvidos incentivam o esporte através da educação, inclusive, oferecendo 

bolsa-estudo para atletas, o que não ocorre no Brasil e, por consequência, em Salesópolis. 

Diante deste quadro, os atletas participam de competições por conta própria ou graças a 

uma ajuda daqui e outra dali, sempre de autônomos; o Poder Público não reconhece a 

importância do esporte para o crescimento dos jovens. Ainda recordando o tempo que ela 

praticava esporte, lembrou que a Sociedade Esportiva Salesopolense ficava lotada com os 

eventos esportivos e, atualmente, o seu prédio está abandonado,  “caindo aos pedaços”. 

Contudo, acrescentou que a situação atual também pode ser resultante da era digital, em 

que os jovens se limitam à internet e videogame, aliada à falta de incentivo dos pais e do 

Poder Público. Lamentou ainda que, naquele tempo, os atletas passavam o dia todo em 

atividade no Centro Esportivo Municipal, mas, atualmente, não há, praticamente, nada para 

fazer naquele espaço público esportivo. Parabenizou os atletas, sem os quais não 

adiantaria o Secretário ou Diretor Municipal de Esportes programarem os eventos, portanto, 

espera que a atual gestão incentive os atletas e assim colabore para desviá-los das drogas 

e violência. Registrou que também não ficou satisfeita com as respostas aos seus 

Requerimentos e, embora seja da base aliada ao atual Prefeito Municipal, enquanto 

Vereadora, não abrirá mão da sua função de fiscalizar os atos do Executivo. Relatou que 

questionou quando serão instaladas as câmeras de monitoramento, pois, acredita que será 

mais um aliado no combate à violência, mas recebeu como resposta que a aquisição dos 

equipamentos está em processo de licitação, entretanto, isso já sabia, quer saber a 

previsão da conclusão da instalação do equipamento e início do monitoramento, portanto, 

irá atrás para obter a resposta que esperava. Disse que o outro é referente à desativação 

das linhas telefônicas nas escolas municipais, quando obteve a resposta de que apenas 

encaminharam ofício à Empresa Vivo e, conversando pessoalmente com o Secretário 

Municipal de Educação, soube que haverá remanejamento de linhas telefônicas de algumas 

secretarias municipais, que dispõe de duas ou mais linhas para as escolas. Enfatizou que 

sua maior preocupação é a internet, pois, atualmente, tudo se realiza via sistema, e a 

Secretaria Municipal de Educação tem o dia trinta do mês de abril para encaminhar a 

frequência dos alunos para o Ministério do Desenvolvimento Social e, se isso não for feito, 

as famílias terão seus benefícios, seja de Bolsa Família ou outros,  cancelados, suspensos 

ou bloqueados, prejudicando assim as famílias mais carentes do município.  O VER. 

PAULO ROBERTO DE FARIA elogiou o serviço realizado pela Empresa FASUL, na obra da 

calçada que liga a Praça do Distrito a Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, 

incluindo bancos, luminárias, guarda-corpo, gramado e outros que garantiram a qualidade 

do serviço. Agradeceu o Sr. Prefeito Municipal por designar um caminhão, máquina patrol e 

retroescavadeira para prestarem serviços no Distrito dos Remédios, equipamentos esses 

que foram aproveitados nas Estradas do Matsura e dos Rodrigues, fazendo serviços de 
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alargamento, limpeza e colocação de entulhos. Contudo, registrou a necessidade de liberá-

los outros dias, pois, há muitas outras estradas necessitando de manutenção para viabilizar 

o escoamento dos produtos hortifrutigranjeiros, o transporte escolar e outras utilizações das 

estradas. Concluiu dizendo que é comum constatar produtores vendendo seus carros de 

passeio para comprarem carro de carga para fazer a entrega dos produtos, mas, para isso, 

o Prefeito Rafael deve lembrar que recebeu muitos votos naquela região e atender as 

necessidades daqueles trabalhadores.  Também parabenizou os atletas e o Sr. José 

Cardoso – Secretário Municipal de Esportes e o Prof. Padilha (ex-Secretário Municipal de 

Esportes), pela Corrida de Pedestres, justificando não prestigiar devido a problemas da 

saúde na sua família, enfatizando que o esporte é o caminho para saúde e contra as 

drogas, registrando, por fim, o Campeonato de Futsal para Veteranos, que vem sendo 

realizado no Centro Esportivo Municipal. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 

parabenizando a atuação do Conselho Tutelar que, com apoio da Polícia Militar, têm 

realizado um trabalho junto aos jovens da EE Professora Olga Chakur Farah, pois 

conseguiu alguns registros de ocorrência dentro e em frente da referida unidade escolar. 

Leu o trecho de uma ocorrência que cita o “Bonde das Novinhas”, alunas da referida 

unidade escolar, lamentando tratar-se de formação de uma gangue de meninas, com o 

objetivo de maltratar e agredir outras jovens estudantes. Constatou alguns boletins que 

constam relato de jovens que não querem ir para a escola com medo de novas agressões, 

além de outros que registram a crescente presença de drogas, agressão e bulling neste 

município. Enfatizou a necessidade de uma decisão conjunta, reunindo pessoas além do 

Conselho Tutelar e Polícia Militar, como membros das Comissões desta Casa de Leis, 

representantes das escolas e da Diretoria Regional de Ensino. Ressaltou a importância de 

manter aberta as unidades escolares, nos finais de semana, pois, de nada adiantará colocar 

grades ou câmeras de monitoramento se não tiver um trabalho voltado à juventude, 

adolescente e às suas famílias. Comentou ainda que recebeu um e-mail, cujo pai denuncia 

que suas filhas relatam acontecimentos diários, da EE Professora Olga Chakur Farah, onde 

estudam e presenciam brigas de alunos que consideram batalhas com alto teor de violência, 

briga em que aluno vai parar no Pronto Socorro, além do tráfico de drogas em frente àquela 

unidade, onde vários grupos se formam e uns ameaçam outros. Leu um dos e-mails e por 

isso procurou o Conselho Tutelar e tomou conhecimento dos fatos que acabou de registrar, 

concluindo pela necessidade de levar os casos ao conhecimento da Diretoria Regional de 

Ensino e ao Sr. Prefeito Municipal para que, junto aos Secretários e Diretores das mais 

diversas áreas, seja feito um levantamento entre os jovens e seus pais para descobrir 

porque isto vem acontecendo e, então, tomadas as medidas necessárias, evitando o 

crescimento dessa violência e que alguém seja vítima até mesmo de uma bala perdida. 

Disse que pretende se reunir com outros Vereadores interessados, para buscar alternativas, 

bem como para saber se a escola não está maquiando o problema, e todos juntos 

solucionarem esse problema que tanto vem preocupando a comunidade, já que a violência 

vem ocorrendo na escola e na praça central desta cidade, requerendo, portanto, uma 

medida urgente. Registrou que recebeu e-mail do Deputado Estadual Estevam Galvão 

informando que, atendendo seu pedido e de outros Vereadores que já passaram por este 

Legislativo,  para elevar a Vara Distrital local à Comarca,  foi realizada audiência com o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quem confirmou que será dado 

provimento ao pedido e, atendendo-o, já elaborou emenda ao projeto de lei pertinente, de 

autoria do Tribunal de Justiça,  em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São 
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Paulo. Informou que, através da Comissão de Educação desta Casa de Leis,  encaminhou 

requerimento solicitando algumas informações da Área de Educação, pois, foi informado da 

existência de sala de aula com apenas dez alunos, o que não pode acontecer, portanto, 

esperará o retorno da sua proposição. Ainda sobre a Educação, comentou a importância do 

trabalho de conscientização que a Empresa Bandeirante Energias do Brasil vem realizando 

junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Referindo-se ao PROERD, comentado pelos 

Nobres Pares que o antecederam, esclareceu que referido projeto está sendo realizado nas 

unidades escolares, tanto que ele respondeu uma pesquisa junto ao seu filho, sobre cigarro, 

demonstrando que há necessidade de aliar outras medidas. Lembrou que as crianças de 

hoje são diferentes das de antigamente, quando todos obedeciam a seus pais, portanto, há 

necessidade de descobrir uma forma de abordar a juventude, em todas as idades, ou seja, 

incluindo o Ensino Médio. Lembrou que o problema que afeta Salesópolis é regional, mas, 

nem por isso, os Vereadores desta Casa de Leis podem aceitar que crianças deste 

município deixem de ir a escola por medo da violência, necessitando partir para ação, 

envolvendo pais, políticos, Governo, através dos projetos, para solução do problema. 

Declarou-se orgulhoso desta Casa de Leis, lembrando que antes, comentava sobre esporte 

e muitos Vereadores não praticavam esporte então, não o apoiava e, nesta data, vários 

companheiros praticam esporte e reconhecem sua importância. Parabenizou o Sr. Prefeito 

Municipal pelo evento realizado no município, enfatizando que deveu-se à dedicação do 

Osvaldinho da Parabólica, Osni, Mário e outros atletas que não pararam e mantiveram seus 

sonhos de oito anos atrás, com o apoio do Prof. Padilha, embora secretário no município de 

Biritiba Mirim. Lembrou que, ao lado do MMA, o Atletismo é a modalidade esportiva que 

mais cresce neste País, tanto que o Rio de Janeiro preparou um show para divulgar a sua 

Prova de 150 metros, na Praia de Copacabana, trazendo o jamaicano Usain Bolt, maior 

atleta da atualidade. Disse que tinha a relação nominal dos atletas, mas, preferia não citá-

los, apenas registrou a abnegação do Prof. Padilha e lembrou que, entre os atletas, 

estavam Advogados, Tenentes e Major da Polícia Militar, Médicos e outros profissionais, 

portanto, solicitou ao Prefeito Rafael, realizar, ao menos, duas provas anuais iguais à 

realizada no último domingo, sugerindo manter a do primeiro semestre na Páscoa, conforme 

este ano,  e outra, em data a definir, bem como incluir ou implantar outra competição para 

montain bike. Parabenizou a Secretaria de Esportes deste Município, o Secretário de 

Esportes de Biritiba Mirim, o Prof. Hélio Gunge e seus monitores, bem como a união das 

cidades para o esporte. Por fim, disse que a Copa do Mundo acontecerá em 2014 e a 

Olimpíada em 2016, portanto, o município deve investir mais no esporte, com o apoio do 

comércio local, atendendo crianças e mulheres, evitando a formação das gangues de 

meninas já citadas que, deve ser consequente da falta de atenção para elas. A VERª. 

DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE desculpou-se junto aos atletas, presentes nesta 

sessão, por sua ausência no evento realizado no dia anterior, justificando-se por problemas 

particulares, entretanto, disse que a cidade amanheceu em festa, pois, em todos os lugares, 

havia comentários acerca do evento, embora as desgraças que vêm ocorrendo envolvendo 

jovens e drogas. Parabenizou os atletas e dirigindo-se a eles, solicitou-lhes prosseguir 

como exemplo, considerando-os orgulho para Salesópolis e que, independente da 

classificação, todos os participantes devem se considerar vencedores. Ato contínuo, 

declarou seu apoio à manifestação do Nobre Par Claudinei, lamentando as ocorrências 

relatadas por ele, na EE Professora Olga Chakur Farah, que sempre orgulhou todos seus ex 

e atuais alunos. Corroborou a necessidade da união de todos, incluindo os atletas 
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presentes, no objetivo de tirar os que se desviaram para o caminho das drogas. Referindo-

se à sua Indicação Nº 55, quando solicitou a manutenção das torres de telefonia fixa e 

móvel, disse que, durante a procissão da última sexta-feira, presenciou um helicóptero 

sobrevoando a cidade,  constatando que a torre da VIVO, localizada na área central desta 

cidade, não tinha qualquer sinalização luminosa. Preocupada com a falta desta importante 

luz de alerta, observou, nos dias seguintes, que se mantinha apagada,  expondo a cidade à 

risco de acidente aéreo, e que o mesmo tem notado na torre do Bairro da Barra, cuja 

sinalização está apagada, há tempos. Por fim, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe 

contatar os responsáveis, solicitando a manutenção da referida iluminação, a fim de evitar 

acidentes. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA agradeceu o funcionário Antonildes, 

estendendo a gratidão a todos os funcionários do Setor Municipal de Obras que, atendendo 

seu pedido, podaram as árvores próximas à escadaria da Avenida Victor Wuo. Em seguida, 

disse que gosta de participar de reuniões e palestras porque sempre aprende algo a mais, 

destacando o Sr. Domingos – Encarregado da Sabesp, pelos esclarecimentos prestados em 

reunião, realizada nesta data e nesta Casa. Agradeceu as funcionárias: Psicóloga - Camila, 

Terapeuta Ocupacional - Sarah, da Fonoaudiologista – Patrícia, membros da Equipe 

Multidisciplinar do Ambulatório Médico Municipal, pela atenção dispensada às mães 

salesopolenses durante a reunião desta data, ouvindo as opiniões das participantes. Com 

relação à manifestação do Nobre Colega Claudinei, que citou a formação do “Bonde das 

Novinhas”, do qual também já tinha conhecimento, reiterou que o PROERD está atuante no 

município, contudo, sugeriu uni-lo ao Conselho Tutelar e Polícia Militar, e realizar palestra e 

prestar orientação às Diretoras das unidades escolares, pois, há quem seja omissa, como 

uma em que ele, na condição de Policial Militar, foi registrar ocorrência de uma briga em 

escola, com uso de arma branca (faca) e a diretora não quis apresentar ocorrência. 

Lamentou o fato e, embora reconhecendo que tal decisão foi tomada por medo, disse que 

ninguém pode ser omisso, deve enfrentar os problemas e ajudar a encontrar uma solução. 

Lembrou ainda que, além de palestras nas escolas, devem ser realizadas palestras com os 

pais, ressaltando que a escola ensina e ajuda, mas, quem deve educar são os pais. 

Também apoiou a necessidade de criar atrativos no município, como o já citado esporte, 

concurso anual de redação, conforme projeto de sua autoria, registrando que também 

apresentará projeto de lei propondo a formação do Parlamento Jovem Municipal, para que 

todos os alunos sintam-se importantes e reconheçam a importância da política, porque tudo 

gira em torno dela, mais uma opção para ocupar os jovens que estão criando os “bondes”. 

Referindo-se ao descumprimento de horário, por parte dos médicos que atendem neste 

município, enfatizou que não pretende “pegar no pé de ninguém”, contudo, relatou que à 

meia noite, um paciente lhe telefonou, denunciando que, há duas horas, esperava para ser 

atendido e, procurando saber, tomou conhecimento de que a enfermeira chegou a dar 

murros e até chutar a porta para chamar o médico e este não saiu para atender e, muito 

embora reconheça que todos têm direito à descanso, o médico é plantonista e deve atender 

os pacientes em espera. Sugeriu que a Secretária Municipal de Saúde  faça uma reunião 

com os médicos, solicitando atenção especial e lembrando-lhes que não se brinca com a 

saúde, alertando que se persistir a situação relatada do médico, que não acorda, começará 

a fazer barulho e citar nomes. Disse que já sugeriu também àquela Secretária Municipal, 

realizar, com urgência, o Fórum Municipal de Saúde, quando lhe foi solicitado oficializar o 

pedido, mas, o orador lembrou que ela mesma pode agendar a data e informar esta Casa 

de Leis para ajudar a divulgar a data e horário do referido Fórum, sendo o documento 
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solicitado por ela, totalmente dispensável. Registrou que, segundo informações, o Sr. 

“Adilson Cipó” não está mais no cargo de Diretor Municipal de Esportes, deixando claro que 

não teve qualquer participação nessa demissão,  como se comenta,  ressaltando que não 

pediu para tirá-lo do cargo, nem a qualquer outro, e que jamais faria isto com aquele que 

todos sabem, trata-se de uma pessoa batalhadora, humilde e que gosta muito esporte. Por 

fim, deixou claro ao Sr. “Adilson Cipó” que,  se algum dia,  pedir a demissão de algum  

funcionário de algum cargo, usará a tribuna para isso. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

também parabenizou os organizadores da Corrida de São José, na pessoa do Sr. José 

Siqueira – Secretário Municipal de Esportes, os atletas presentes nesta sessão e todos os 

funcionários públicos municipais que, desde às quatro horas da madrugada,  começaram a 

trabalhar, afixando placas pela cidade. Também registrou o grande movimento gerado nesta 

cidade pelo evento, pois trabalha no comércio e pode constatar o grande número de 

pessoas que vieram participar ou prestigiar o evento, dizendo que ele mesmo conversou 

com visitantes de Aparecida, São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e outras cidades. 

Disse que é esse tipo de evento que todos querem para esta estância turística, seja 

esportivo ou cultural, citando ainda esporte aquático nas represas. Sugeriu desenvolver um 

projeto em parceria com a Associação Comercial do Município, para que cada um adote um 

atleta, nas mais diversas modalidades, pois ele mesmo, enquanto pessoa física, já adotou 

um ciclista por vários anos e viu nas camisetas dos atletas visitantes, que eram 

patrocinados pelos comércios de suas respectivas cidades. Falou que muitos atletas 

salesopolenses saem para representar esta cidade em competições, conseguindo apenas o 

pagamento da taxa pela Municipalidade, não dispondo de recursos para transporte ou 

alimentação, sugerindo, então, ao Município, a criação de uma Bolsa-Atleta, a fim de 

patrocinar os representantes deste município nas mais diversas competições, à exemplo do 

Governo Federal. Lembrou ainda que, no passado, aconteciam vários eventos e 

campeonatos, como o de Futebol de Salão, que contava com vários times, inclusive um 

deles, denominado Bisnaguinha,  que era patrocinado pela Padaria em que trabalha e 

concluiu apoiando a sugestão do Nobre Par Claudinei, para realizar outra competição igual 

à mencionada, no segundo semestre deste ano. Em nome dos usuários do CCI – Centro de 

Convivência Idoso, reivindicou um funcionário para os serviços de limpeza e manutenção e 

um Coordenador, pois, desde o remanejamento dos funcionários da Área de Educação, o 

local ficou sem este serviço importante , por consequência, a Coordenadora também deixou 

as atividades que realizava junto ao Grupo da Melhor Idade, esperando que o Sr. Prefeito 

Municipal se reúna com o Presidente deste grupo, a fim de dar uma satisfação e melhorar o 

atendimento ao citado grupo que abrilhantam todos os eventos culturais realizados nesta 

cidade, bem como participam de competições esportivas internas e ainda representando 

Salesópolis em outras cidades. Registrou que também foi transferida uma servente da 

escola do Bairro Fartura, restando apenas uma que não consegue dar conta de todo 

serviço, face ao tamanho da escola. Comentou que, na última Sexta-Feira Santa, foi 

apresentada uma peça teatral, na praça, tendo como tema a juventude e as drogas, haja 

vista o Ano da Juventude que culminará com a vinda da Sua Santidade Papa Francisco I,  

na cidade do Rio de Janeiro, e, no final daquela mesma noite, houve uma briga violenta e 

um casal de namorado foi massacrado. Diante do exposto e lembrando que o problema com 

o som dos carros melhorou, registrou que o Sr. Prefeito Municipal deve tomar providências 

com relação à violência, pois, há uma gangue atuando na Praça da Matriz, brigando,  

usando garrafas como armas e agora agredindo o citado casal, incomodando e assustando 
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toda população. Por fim, solicitou que a Polícia Militar continue na praça, mesmo após a 

finalização dos eventos, pois é tarde da noite que “está feio o negócio”, requerendo 

ostentação da segurança. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS disse que, em resposta 

ao seu Requerimento Nº 21, questionando a existência de projeto de galeria de águas 

pluviais para a Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, o Sr. Prefeito Municipal informou que 

está prevista a duplicação das dimensões das bocas-de-lobo, assim o volume de água 

captado será dirigido ao córrego, através de canaletas. Disse que todos os Vereadores, 

especialmente, os da Comissão de Obras, devem fazer o acompanhamento da obra, a fim 

de evitar futuros prejuízos ao serviço de pavimentação que será realizado naquela via 

pública. Em seguida, destacou o empenho do Setor de Obras na recuperação da ponte da 

Estrada do Soarada, por onde é grande o tráfego de veículos de grande porte. Também 

informou que esteve reunido com o Sr. Prefeito Municipal, as mães representantes dos 

alunos da AEE – Atendimento Educacional Especializado e profissionais da área, 

lamentando a falta de mais profissionais para atender esse público, oportunidade em que o 

foram informados que o edital de convocação para prestação e provas aos profissionais 

interessados já foi publicado. Solicitou que “apertem o passo” porque, a cada dia sem 

atendimento, resulta em atraso no desenvolvimento escolar e convívio social das crianças. 

Também parabenizou todos os atletas que participaram do evento esportivo realizado no 

dia anterior, especialmente os desta cidade, que não desistem nunca e, muitas vezes, o 

fizeram com recursos próprios. Ressaltou que, na condição de leigo, avaliou como muito 

boa a estrutura do evento, esperando que a cidade possa sediar outros eventos desse 

porte, com a mesma qualidade, ou até mesmo superior a apresentada. Declarou seu apoio 

à manifestação do Nobre Colega Mário, com relação ao CCI, dizendo que também foi 

procurado por membros do Grupo da Melhor Idade, reclamando a falta das atividades que 

eram realizadas, portanto, espera que o problema seja resolvido com a maior urgência. 

Finalizando, o orador lembrou que o local conta com toda infraestrutura para receber os 

idosos e, diante do investimento, não pode ficar parado, devendo aproveitá-lo ao máximo, 

em prol da comunidade. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz 

Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, reportando-se à 

Corrida de Pedestres, disse que nunca viu uma corrida igual nesta cidade e, embora o 

campeão da prova tenha sido um visitante, são os atletas salesopolenses que merecem os 

parabéns, pois entende que eles foram os que mais ganharam. Agradeceu o Sr. José 

Siqueira – Secretário Municipal de Esportes, estendendo os elogios à equipe que o ajudou 

na organização e planejamento do evento, desde os braçais e motoristas. Disse que seria 

bom se todas as Secretarias municipais elaborassem planejamento das suas ações, a fim 

de que os Vereadores usassem a tribuna para reconhecer e homenagear. Registrou a 

participação do Prof. Padilha, atual Secretário Municipal de Esportes de Biritiba Mirim 

(morador desta cidade e ex-Secretário de Esportes de Salesópolis), quem colaborou na 

organização do citado evento. Registrou que já teve desavença política com o Prof. Padilha, 

mas, atualmente, são amigos e faz questão de reconhecer a contribuição dele, sugerindo 

até mesmo, se possível, que o Prefeito Rafael o convide para assumir o cargo deixado vago 

pelo Sr. “Adilson Cipó”. Com relação à comentada briga na Praça da Matriz e a sugestão do 

Nobre Par Cristian para uma reunião entre diversos órgãos, disse que o Sr. Prefeito 

Municipal já agendou a reunião, mas, será adiada porque o Vereador solicitante já tinha 

compromisso no mesmo dia. Disse que, antigamente,  haviam brigas na praça, mas, 

atualmente, o risco é maior porque estão utilizando faca, revolver e garrafa, correndo o risco 
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de uma fatalidade. Sendo assim, solicitará ao Comandante da Polícia Militar e ao Delegado 

de Polícia Civil, que tragam para Salesópolis, respectivamente, a Rota e o Garra, para 

apreenderem todos os envolvidos, independente de quem sejam. Informou que o Sr. Marcos 

Scarpa, representante da Empresa Bandeirante Energias do Brasil lhe telefonou e, em 

resposta à solicitação de providências com relação ao abandono da propriedade localizada 

na esquina da Avenida Victor Wuo com a Rua XV de Novembro, ele disse que já 

determinou a limpeza do prédio e que a empresa pretende vendê-lo. Relatou que, em 

ligação telefônica, uma pessoa lhe questionou por quê não queria o retorno do atendimento 

de ortopedista e realização de partos na Santa Casa, esclarecendo que ele é um defensor 

da saúde, portanto, quer o retorno dos atendimentos que já existiam, entretanto, 

primeiramente, deve-se "colocar a casa em ordem". Informou que a dívida da Santa Casa 

local está em torno de quatro milhões de reais e os médicos ortopedista e ginecologista que 

atendiam, no ano passado, ainda não receberam, assim como o pediatra – Dr. Mitsuo 

Terada, morreu e não recebeu, questionou se adianta contratar vários médicos, se não tem 

dinheiro para pagá-los. Reiterou que, por esse motivo, sugeriu ao Prefeito Rafael que 

mantenha os atendimentos básicos, ou seja, dois Clínicos Gerais e um Pediatra e, quando 

acertar as dívidas, retome os atendimentos de ortopedia e parto, evitando repetir o erro da 

gestão anterior que disponibilizou várias especialidades e, no último ano, não havia médico 

para atender. Também esclareceu àquele mesmo interlocutor, em resposta ao seu 

questionamento, que não pediu para dispensar nenhum funcionário, entretanto, entende 

que, diante da dívida de quatro milhões de reais e da falta de médicos, não há como manter 

a Santa Casa local com os mesmos quase sessenta funcionários, acreditando seja 

necessária uma intervenção, do contrário, será mais um Prefeito a passar, sem resolver os 

problemas da Santa Casa, mais um a ter feito sua campanha levantando a bandeira da 

saúde, mas, sem resultado ao final do mandato. Enfatizou que o Prefeito Rafael foi eleito 

com, aproximadamente, cinco mil votos, trabalhou com ele e confia no seu trabalho, mas, 

todos os setores da Administração Municipal precisam de medidas. Com relação a outro 

questionamento, de que o orador tinha atendimento privilegiado, esclareceu que, por sua 

experiência na área de saúde, foi convidado a opinar para melhoria do agendamento de 

pacientes, contudo, lembrou que, no período eleitoral, os funcionários foram proibidos de 

atendê-lo. Registrou que o Estado libera apenas uma vaga mensal para realização do 

exame de eletroneuromiografia para Salesópolis e quatro para Ferraz de Vasconcelos, e a 

demanda local é de dezessete, portanto, demandaria um ano e meio para atender todos os 

pacientes, mas, um médico que é seu amigo e realiza referido exame lhe disponibilizou o 

atendimento semanal, assim, aliado as vagas do Estado, em três meses, atenderá toda a 

demanda da cidade. Enfatizou que, se ele fosse orgulhoso, não passaria esta informação 

para a Secretária Municipal de Saúde, lembrando que, se acabar com a demanda do citado 

exame e se forem resolvidos os problemas das filas para agendamento,  no qual foi 

solicitado opinar, os pacientes não precisarão mais dele, pois seus problemas serão 

atendidos. Acrescentou que não quer privilégios, mas, lembrou que, alguns Vereadores têm 

mais familiaridade com a Secretaria de Educação, Esporte ou Assistência Social, enquanto 

ele tem com a de Saúde. Lamentou a situação e disse que nem acha certo que as pessoas 

precisem procurá-lo para conseguir os atendimentos que não conseguem junto ao setor de 

saúde, entretanto, quer fazer a sua função de Vereador e ajudar o município. Retomando a 

presidência e não havendo mais oradores inscritos, O SR. PRESIDENTE divulgou o convite 

aos Nobres Vereadores, para a Oficina de Planejamento e Capacitação para a 
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Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com a presença da Sra. 

Dorian Vaz, Assessora da Coordenação de Projetos Especiais, da Secretaria Geral da 

Presidência da República, no próximo dia seis de abril, às dezesseis horas, nesta Casa de 

Leis. Com relação aos problemas relativos ao transporte intermunicipal, informou que, 

segundo informações, a Empresa Júlio Simões já foi notificada pela EMTU,  acerca dos 

problemas levantados na linha desta cidade e, considerando que ainda não foi repassado 

nada aos Vereadores, contatou a EMTU solicitando o mesmo documento para, 

posteriormente, agendar a reunião com os representantes da Empresa Júlio Simões. 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 1º de Abril de 2013. 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

08 de Abril de 2013.   

            
 
 


