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              ATA DA 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Junho de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezoito dias do mês de Junho do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Sexta 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 do Ver. Claudinei José de Oliveira 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 
sessão anterior. 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 do Ver. Claudinei José de Oliveira.  Ato contínuo, o Sr. 
Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por 
unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte, com seus respectivos despachos: REQUERIMENTO Nº 090/12 - Solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal, determinar a Secretária Municipal de Saúde ou responsável direto 
pelo SAMU neste município, informar qual ocorrência a ambulância do SAMU atendeu no 
dia 02 de junho, entre 07:30 e 09:00 horas, que justifique a falta de socorro ao Sr. Paulo 
Pereira da Silva, anexando os documentos comprobatórios, como relatório do veículo e 
prontuário de atendimento do suposto paciente, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desp.: 
Aprovado, Encaminhe-se, INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  126 – 
Determinar ao Setor Municipal de Obras construir calçadas dos dois lados da Rua 
Domingos Freire de Almeida, Vila Henrique, do Ver. Pedro da Fonseca; 128 – Determinar ao 
setor de obras, tomar as providências com relação aos inúmeros buracos existentes,  no 
trecho entre o Clube Alvor e a divisa com o município de Biritiba Mirim, da Estrada do 
Gotinho, Distrito do Remédio, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de 
Sá; 129 – Atender o Abaixo-Assinado que anexa, dos pais de alunos da EMEF Professora 
Sônia Maria da Fonseca e EE Professora Rosa Maria de Souza, realizando estudos para 
viabilizar a interrupção do trânsito de veículos na Travessa Totó Rocha, ao menos, nos 
horários de entrada e saída de alunos daquelas unidades escolares, do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira; 130 – Adotar as medidas necessárias objetivando o recapeamento da Rua Santa 
Rita, Jardim Nídia; 131 – Determinar ao setor competente, repintar a faixa de pedestres da 
Rua XV de Novembro, em frente a EMEF Mestra Henriqueta, ambas do Ver. Agnaldo Bueno 
e 127/12 – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal, oficiar à empresa 
concessionária do serviço telefônico fixo, bem como à ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações, objetivando informações acerca da existência ou implantação para 
breve, de Plano Popular de Telefonia Fixa nesta cidade, do Ver. Pedro da Fonseca – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  OFÍCIO Nº 27/2012 do Setor de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando via CD-Rom,  a Folha de Pagamento, 
Admissões, Demissões e Rescisões dos servidores e assessoria da Municipalidade, 
referente ao mês de Maio/12 – desp.: Arquive-se junto ao Balancete de Maio/12;  OFÍCIO Nº 
MT-0260/12 da Sabesp esclarecendo os procedimento adotados no Pinicão do Distrito do 
Remédio, em resposta à Indicação Nº 80 do Ver. Angelino Rodrigues, que solicitou a 
limpeza nos drenos para evitar o mau cheiro que exala – desp.: Encaminhe-se cópia ao 
autor da Indicação Nº 80/12 e arquive-se ao processo de origem;  COMUNICADO do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre a liberação de recurso 
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financeiro no valor de R$ 2.368,77 para o Programa IGD-PBF – competência -  Março/2012; 
CONVITES PARA AS FESTAS JUNINAS: da EMEF Professora Maria de Lourdes 
Gonçalves de Toledo, a realizar-se no dia vinte e três de junho, a partir das dezessete 
horas, e da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, a realizar-se no dia trinta de 
junto, a partir das quinze horas; CONVITES PARA O SUBIMPÉRIO DO DIVINO ESPÍRITO 
SANTO: da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, a realizar-se no dia 
dezenove de junho, às dez horas; da EMEF Mestra Henriqueta, a realizar-se no dia vinte de 
junho, às dez horas, e da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, a realizar-se no dia 
vinte e um de junho, às dez horas –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 
leitura, o Sr. Presidente requereu um minuto de silêncio pelo passamento do “Sr. Tó” e, em 
seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES iniciou justificando seu Requerimento Nº 90, lembrando que, após comentar o 
assunto na sessão da semana anterior, várias pessoas lhe telefonaram fazendo outras 
reclamações. Deixou claro que não atribuia a culpa aos funcionários do SAMU, mas, ao 
sistema que dispõe de apenas uma ambulância, enquanto a demanda necessita de outras 
para atender a população. Reiterou que o Sr. Paulo Pereira da Silva  teve que esperar  
cinqüenta minutos a ambulância, embora more muito próximo da Santa Casa. Enfatizou que 
apresentou esta proposição solicitando documentos comprobatórios, para evitar que digam 
que este fato é boato, dizendo ainda que a esposa do paciente já solicitou informações e 
não lhe foram prestadas. Disse ainda que os munícipes apresentam as reclamações, os 
Vereadores usam a tribuna para defender o interesse deles e, para provar o que falam, 
requerem  informações e documentos visando a solução a quem de direito. Finalizando, o 
orador reportou-se à Indicação Nº 127, do Nobre Colega Pedro, o orador solicitou ao Sr. 
Presidente que adote as medidas, com a maior urgência possível, agendando uma reunião 
nesta Casa de Leis, a fim de também tratar outros assuntos já mencionados nesta Casa de 
Leis, como o constante roubo de cabos telefônicos e demais questões pertinentes, além da 
má prestação de serviço. O VER. AGNALDO BUENO iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 130, acrescentando que a cidade toda está carente de boas estradas e boas 
ruas. Falou ainda que  está ficando cada vez mais difícil de trafegar nesta cidade, portanto, 
solicita ao Chefe do Poder Executivo dispensar atenção especial para a citada rua, evitando 
algum acidente, por falta de uma obra tão simples. Quanto à sua Indicação Nº 131, disse 
que o assunto já foi tratado por ele, na tribuna desta Casa de Leis, mas, reiterou que a 
pintura das lombadas e faixas de pedestres são medidas preventivas para  garantir  a 
segurança dos alunos da escola. Por fim, disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal também 
se sensibilize e determine a pintura da faixa de pedestres, medidas simples que causam 
efeito para com as crianças. O VER. PEDRO DA FONSECA, justificando sua Indicação Nº 
126, esclareceu que na rua em questão está instalada a Creche Municipal, onde se vê 
muitas situações de risco, haja vista contar também com um parquinho infantil ao lado e por 
ser via de acesso a um posto de gasolina e ligação entre as ruas principais da cidade. 
Enfatizou que pedestres e veículos que trazem as crianças para a Creche se misturam, 
aliando-se aos caminhões que entram e saem do posto de combustível, além das carretas 
estacionadas, tudo isso aliado ainda à falta de calçada. Parabenizou o trabalho do Poder 
Executivo que vem deixando a cidade cada vez mais bonita,  portanto, espera que o atenda, 
fazendo a calçada ora solicita. Reportando-se à sua Indicação Nº 127, esclareceu que o 
Plano Popular de Telefonia Fixa beneficiará a classe mais carente desta cidade, que perde 
oportunidades por não dispor de acesso à internet. Por fim, disse esperar seja agendada 
uma reunião com a empresa concessionária e agência reguladora desse serviço,  a fim de 
agilizar a implantação deste plano em benefício da população.  Passando a presidência ao 
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Vice-Presidente, Ver. Pedro da Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  justificou 
sua Indicação Nº 129, dizendo que será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal para que 
seja feito o estudo e defina-se pela viabilidade ou não do atendimento, objetivando zelar 
pela segurança dos alunos naquele local, que é muito próximo à uma via de grande 
movimento. Reportando-se ao Requerimento Nº 90, de autoria do Nobre Par Vanderlon, o 
orador disse que pretendia fazer alguns esclarecimentos acerca do funcionamento do 
SAMU. Informou que esteve, pessoalmente, conversando com a Dra. Marli – Coordenadora 
Geral do SAMU, que  dispunha de todos os seus manuais, e que lhe solicitou os relatórios, 
desde o dia primeiro de outubro de 2011 até a presente data. Disse que há um consórcio 
entre os municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes para o funcionamento 
do SAMU, que dispõe de oito viaturas, sendo sete de suporte básico e uma de suporte 
avançado e todas atendem os três municípios. Disse que deixaria o material à disposição de 
todos os Vereadores para que entendam como funciona o SAMU e como atende. Referindo-
se aos procedimentos operacionais, falou que todos os registros são anotados tão logo é 
feita a chamada da Central. Falou que o motorista da ambulância abre uma ordem de 
serviço, constando seu nome, sua inscrição, enfermeiro e número do COREN e todos 
respondem pelo atendimento,  seguem um “chek list” obrigatório. Leu uma parte do 
procedimento que orienta o destino do paciente, enfatizando que o SAMU é um grande 
avanço e ganho para este município, e que há outros municípios tentando e não conseguem 
este serviço. Acrescentou ainda que as ambulâncias têm tempo mínimo para chegarem ao 
local de destino, contudo, a região tem área extensa e, dependendo da área, demanda 
maior tempo. Disse que todos os veículos que recebem o comunicado da central, na mesma 
hora, saem dos seus postos, os protocolos de atendimento são de muita responsabilidade, 
todos os descritos têm que serem cumpridos para salvar a vida das pessoas, portanto, isso 
é obrigação e não brincadeira. Concluiu dizendo que, no caso de demora no atendimento,  
tudo deve ser relatado e, se houve algum impedimento, também deve sê-lo, assim como 
dispunha de todas as ocorrências registradas em suas mãos, apresentado-as ao plenário e 
dizendo que estavam ali os registros, desde uma dor de barriga a um enfarto,  disponíveis a 
quem se interessar. Declarou não entender porque a crítica, ao invés de vir somar ou 
colaborar, vendo isso com a finalidade de passar uma informação errônea, no objetivo de 
desacreditar um serviço tão necessário e almejado por outras cidades. Comentou que, nos 
próximos dias, o SAMU receberá uma avaliação para torná-lo apto a receber uma 
premiação em atendimento, o que não é fácil de se conseguir. Disse que, se há comentários 
do tipo “ouvi dizer ou me falaram”, os documentos estavam ali  em suas mãos para serem 
vistos, portanto, não admitirá que um representante político passe à diante uma 
desinformação. Concluiu dizendo que ele não usava a tribuna para passar uma 
desinformação, enfatizando que toda e qualquer informação solicitada por algum cidadão foi 
respondida, sugerindo que se faça documento, pois, ficar berrando, gritando ou ligando para 
ele de nada adiantará, pois é isso que considera transparência. O Presidente em exercício 
no momento, Ver. Pedro da Fonseca  disse que as pessoas perdem muito tempo com o 
SAMU porque também não se utilizam do telefone 192, ligam primeiro para a Santa Casa 
local e até esta transferir o chamado para o Telefone 192 há demora. Enfatizou que o 
munícipe deve ligar direto para o SAMU no telefone 192 e será atendido imediatamente. 
Embora já tivesse finalizada sua manifestação, diante da colocação do Presidente em 
exercício, o orador retomou a palavra, enfatizando novamente que seria aberto o protocolo 
de atendimento, à exemplo do que ocorre com os demais telefones de emergência, como os 
Telefones 190, 191 e outros, repetindo que todos respondem pelo chamado, médico, 
enfermeiro e demais profissionais envolvidos. Em aparte, o Ver. Vanderlon Oliveira 
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Gomes  disse que pretendia esclarecer bem o que tratou na tribuna, ressaltando que não 
criticou o atendimento do SAMU, mas, do sistema adotado quando a ambulância do SAMU 
está ocupada, pois, o munícipe não tem a quem recorrer. Acrescentou que a informação 
que ele recebeu da Santa Casa local, é que as ambulâncias não estão mais fazendo este 
tipo atendimento, portanto, sua colocação visa dar condições e segurança ao munícipe para 
lhe preservar a vida. Enfatizou que não vem dizendo que o SAMU é péssimo, pelo contrário, 
reconhece o efetivo trabalho e a forma com que é feita pelo SAMU, apenas não concorda e 
quer saber o que acontecerá quando um munícipe precisar de socorro e a ambulância do 
SAMU já estiver em outra ocorrência, a quem ele deve recorrer. O orador retomou 
novamente a palavra e disse que o SAMU dispõe de oito viaturas na região, portanto, se a 
viatura disponível nesta cidade se deslocar para uma ocorrência, a viatura mais próxima da 
região fará a cobertura. Citou como exemplo, um caso ocorrido nesta semana, quando o Sr. 
Francisco Wuo – ex-Vice Prefeito Municipal, foi atropelado e encaminhado para Mogi das 
Cruzes pela viatura local, a viatura de Biritiba Mirim foi deslocada para esta cidade, 
procedimento comum no sistema SAMU. Dirigindo-se ao Ver. Vanderlon,  no tocante à 
informação que disse ter recebido da Santa Casa local, falou que não há nenhum caso de 
não atendimento da sua ambulância, desde o momento em que o serviço do SAMU foi 
implantado no município. Acrescentou que, se o interessado ligar para a Santa Casa local, 
esta enviará a ambulância e se ligar ao SAMU, é este que atenderá, portanto, questionou o 
orador se tinha, por escrito, a informação que diz ter recebido da Santa Casa. Novamente 
em aparte, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes  disse que ele próprio foi à Santa Casa local 
e questionou o caso, sendo informado por funcionário do procedimento que relatou, assim 
como outros munícipes foram. O orador retomou e reiterou que era obrigado o fato ser 
documentado. Novamente o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes disse que a área de saúde 
está à desejar, exatamente por precisar documentar tudo, enfatizando, se um munícipe tem 
que pedir socorro à vizinho é normal. Disse que fará o levantamento, pois, o que sabe é que 
a pessoa estava com falta de ar e teve que esperar vir a ambulância do SAMU de Biritiba 
Mirim, sendo que a ambulância da cidade poderia ter feito o atendimento com maior rapidez. 
O orador esclareceu que se o paciente ligar para o SAMU, o atendimento deve ser feito por 
eles, mas,  se ligar para a Santa Casa, essa atenderia. Disse ao Ver. Vanderlon que ele 
conhecia os motoristas que trabalham com a ambulância da Santa Casa local, são três 
plantonistas, portanto, reiterou que,  se ligar para o SAMU e o socorro for detectado de 
necessidade imediata, será feito e o paciente levado para onde de direito, seja Mogi das 
Cruzes, Ferraz de Vasconcelos ou outro município. Mas, se o pedido de socorro for feito à 
Santa Casa local, o paciente dará entrada no Pronto Socorro local, avaliado pelo médico e 
que adotará os procedimentos de estabilização e solicitará a vaga através do plantão 
controlador que, sendo liberada, o paciente será encaminhado. Acrescentou que já houve 
caso que necessitou a requisição de viatura  UTI e foi feito, portanto, disse o orador que não 
admite não ter documentado o fato e, se houver documento, deve considerar que o sistema 
carece de alguns detalhes para ser aperfeiçoado, o que já vem sendo feito. Questionou ao 
Ver. Vanderlon se conhecia algum lugar no País que não há falha, reiterando que todos os 
sistemas implantados cumprem protocolos e atendimentos, e o Sistema SAMU é um dos 
mais modernos do mundo em termos de agilidade, isso é fato através de dados, não por 
sua opinião pessoal. Concluiu reiterando que deixaria os documentos à disposição de todos, 
porque o atendimento local é igual de todas as cidades. Neste momento, o Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes  advertiu o Sr. Presidente em exercício, Ver. Pedro da Fonseca, que o 
tempo do orador tinha se esgotado, há tempo. O orador disse que estava concluindo o 
questionamento dele mesmo e finalizou sua manifestação. Retomando a presidência e não 
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havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, 
conforme pauta publicada na sessão anterior, submeteu à única discussão e votação o 
Pedido do Sr. Prefeito Municipal, constante do Ofício Nº 069/12, lido na sessão anterior, 
objetivando a reconsideração do Parecer CJR Nº 15/12 contrário ao Projeto de Lei Nº 16/12, 
arquivado com base no Parágrafo 2º do Artigo 40 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do 
Ver. Claudinei José de Oliveira, sem preceder manifestação.  Sendo aprovado o Pedido de 
Reconsideração apresentado pelo Sr. Prefeito Municipal, o Sr. Presidente comunicou que o 
Projeto de Lei  Nº 16/12 (Altera a redação dos artigos 23 §2º, inc.I, “a” e 27 “caput”, inciso I, 
bem como inclui o parágrafo único no artigo 27 da Lei Nº 1.592/2009, e dá outras 
providências) será desarquivado e voltará a tramitar pelas demais comissões competentes 
e, oportunamente, submetido à apreciação do plenário. Ato continuo, solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 017, COSPES Nº 07 e CFO 
Nº 023/12, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 18/12 (Estabelece 
normas para o combate do Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue, 
febre amarela e encefalite eqüina, no Município da Estância Turística de Salesópolis e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
submeteu a matéria  à única discussão e votação, a qual também foi aprovada por 
unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo 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. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES disse que, na próxima semana, apresentará indicação e requerimento 
acerca da coleta de lixo, pois, segundo informações, há muito, vários veículos da frota 
municipal estão quebrados, entre eles, o caminhão de coleta. Lembrou que os Vereadores 
são cobrados, constantemente, sobre a falta de coleta, especialmente, em bairros da zona 
rural, onde demora até dois meses para se efetivar a coleta, quando isso não ocorre 
somente após cobrança e exposição de fotos perto de escolas, ainda sob alegação de que o 
problema é a distância. Contudo, percebe agora que o problema não é só a distância, mas, 
o transporte, tanto que, na semana passada, viu o caminhão basculante fazendo a coleta, 
enquanto há um caminhão de lixo, há mais de um ano, encostado em uma oficina sem 
conserto. Ressaltou que traz o caso à tribuna desta Casa de Leis, atendendo pedido e 
reclamações de munícipes, e que documentará o fato, na próxima semana, entretanto, disse 
que continuará usando a tribuna, doa a quem doer e goste quem gostar, pois, prosseguindo 
com seu trabalho. Disse que requererá informações oficiais, enfatizando que se a denúncia 
lhe chega, não tem outro meio para fazer levantamento acerca da veracidade senão 
apresentar documentos e, embora reconheça que alguns não gostam, ainda assim fará seu 
trabalho. Lembrou que já foi documentado, já falou e cobrou, mas, ainda assim, o problema 
prossegue nas escolas rurais, como a que visitou nesta data, constatando que uma mesma 
professora atende cinco séries diferentes na mesma classe e, na hora do intervalo, tem que 
tomar conta dos alunos para evitar maiores problemas, portanto, a professora tem que 
lecionar, limpara a sala, lavar banheiro e fazer a merenda. Embora saiba que o caso já foi 
resolvido em algumas escolas, pretende documentar a situação e apresentá-la na próxima 
sessão, a fim de que a Mesa Diretora desta Casa de Leis ou o próprio Presidente,  adote as 
medidas cabíveis, sejam administrativas ou judiciais, a fim de defender o interesse dos 
professores e, principalmente, dos alunos. Reconheceu que a educação no País esteja 
mau, porém, não acredita seja motivo para aceitar e não brigar pela melhoria em 
Salesópolis. Onde quer que esteja ruim, disse o orador que, enquanto ocupar a cadeira de 
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Vereador, continuará sua luta em prol do mínimo respeito aos professores e alunos, o que 
não ocorre, pois considera um cúmulo,  quando um professor leciona para cinco séries e 
ainda acumula todos os serviços relacionados. Ressaltou que já pediu, já foi aprovado na 
Lei Orgânica que cada escola deverá ter outros profissionais, mas, a lei continua à revelia, 
sem o devido respeito, enquanto isso, o professor que se vire para garantir o resultado que 
os pais esperam seus filhos. Lamentou a situação porque para dar conta desta situação, o 
professor tem que sair mais cedo e chegar mais tarde em sua casa, e dar o seu jeito para 
fazer o melhor possível. Comprometeu-se a prosseguir sua luta e, se necessário, solicitar 
uma reunião com a Secretária Municipal de Educação para ver que medida será adotada e, 
caso contrário, levará o caso ao Promotor Público, curador da infância e juventude para 
interceder pelos alunos. Concluiu enfatizando que, como todos sabem, a educação é a 
pasta que dispõe de maior recurso, portanto, não há como admitir que os profissionais 
continuem passando pelo que passam e, principalmente os alunos, que não recebem a 
atenção que merecem. Informou que, acessando o site do Tribunal de Justiça, nesta data, 
constatou que foi determinado o afastamento da atual ocupante (Dra. Nereida Lozano) do 
cargo de Secretária Municipal de Saúde,  por nepotismo. Enfatizou que já foi falado, 
cobrado e publicado que não haveria nenhum problema, contudo, a decisão judicial está aí, 
agora,  e espera que seja substituída por uma pessoa que possa realizar um trabalho em 
prol do município e que zele pela saúde do povo salesopolense. Parabenizou a Equipe 
Papa-léguas que,  mais um vez, no último final de semana, participou de uma corrida entre 
as cidades – Biritiba Mirim e Guarulhos,  no município vizinho de BIritiba Mirim, onde contou 
com mais de cem atletas. Registrou a classificação do evento, conforme segue: 1º Lugar – 
“Osvaldino da Parabólica”, 3º Lugar - Luiz Fernando, 4º Lugar – René,  5º Lugar - Robson 
Nepomuceno, e 6º Lugar -  Mário.  Finalizou ressaltando que o mais interessante disso tudo, 
é que foram classificados cinco atletas de Salesópolis, restando apenas a segunda posição 
a um atleta de Biritiba Mirim, merecendo o registro do seu reconhecimento, pois, embora as 
dificuldades que enfrentam, elevam o nome desta cidade e abrilhantam os eventos 
esportivos desta modalidade na região. O VER. AGNALDO BUENO  também parabenizou, 
em nome do PT Municipal,  a Equipe Papa-léguas, pelo grande desenvolvimento na área de 
esporte, sempre se destacando nos eventos em que participa fora deste município. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente deste Legislativo, lembrou-lhe que já solicitou o agendamento 
de uma reunião com o Prefeito e Vereadores do município vizinho de Santa Branca, a fim de 
discutirem medidas para melhoria da Estrada Salesópolis-Santa Branca, dizendo que estava 
no aguardo de uma resposta. Também referiu-se à Lei Específica, cuja discussão está muito 
silenciosa,  contudo,  enfatizou que as leis ambientais, a cada dia, vêm engessando mais 
este município, entretanto,  nada mais se ouve sobre referida lei. Finalizou dizendo que 
gostaria que a Frente Parlamentar, Parlamento Metropolitano juntamente com os Deputados 
Federais, Estaduais e Vereadores aliados aos munícipes, façam frente para que esta lei se 
efetive, pois, enquanto isso não ocorrer, ressaltou o orador, Salesópolis ficará sempre do 
mesmo jeito.  Não havendo mais oradores inscritos e 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 18 de Junho de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
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2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
25 de Junho de 2012.  
            


