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              ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Junho de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e cinco dias do mês de Junho do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Sétima 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 as ausências dos Vers. Claudinei José de Oliveira 
e 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 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, sete votos, dadas as ausências dos Vers. 
Claudinei José de Oliveira e 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 e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com 
seus respectivos despachos: PROJETOS DE LEI Nºs 021 (Dispõe sobre fixação dos 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para o mandato que se iniciará 
em 1º de janeiro de 2013,  e dá outras providências); e 022/12 (Fixa os subsídios dos 
Vereadores e Presidente da Câmara para a Legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 
2013, e dá outras providências), ambos de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Salesópolis – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;  
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 091  – Prestar informações 
diversas acerca da coleta de lixo e seus caminhões em atividade ou paralisados para 
conserto,  094 – Informar se há projeto e recurso para pavimentar o final da Rua João 
Batista Franco Júnior, Bairro Fartura, em caso positivo informar quando iniciará a obra e, em 
caso negativo, informar qual a possibilidade de utilizar todo ou parte do recurso da Emenda 
destinada para obras de infraestrutura urbana deste município, de autoria do Deputado 
Federal Ricardo Izar, ambos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal Nºs: 092 – Determinar um prazo de 24 
horas para que o Sr. Prefeito protocole na Secretaria Administrativa deste Legislativo a 
resposta ao Requerimento Nº 28/12 que solicita informar onde foram utilizados os 
paralelepípedos retirados da rua que dá acesso ao Cemitério Municipal e, caso não seja 
cumprido este prazo, adote as providências cabíveis conforme determina a legislação; e 
093/12 – Determinar um prazo de 24 horas para que o Sr. Prefeito protocole na Secretaria 
Administrativa deste Legislativo,  o projeto relativo à obra realizada na ponte da divisa entre 
este e o município de Paraibuna, já solicitado no Requerimento Nº 158/11 e, caso não seja 
cumprido este prazo, encaminhe os Processos CM Nº 420/11 (Requerimento Nº 158/11), 
CM Nº 213/12 (Requerimento Nº 067/12) e cópias das atas de Sessões Ordinárias que 
relaciona,  todas mencionando o fato, para a Promotoria Pública, a fim de que se faça 
cumprir a lei, ambos também do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, 
Encaminhe-se, INDICAÇÕES Nºs:  132 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, interceder 
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando estudos para instalação de um 
poste com luminária na altura da ponte da Rua Antonio Marfil Sanches, do Ver. Pedro da 
Fonseca;  e 133/12 – Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, adotar as medidas 
cabíveis, objetivando o cumprimento do Artigo 183, Inciso VI da LOMS, por parte do Sr. 
Prefeito Municipal, que dispõe sobre a contratação de profissionais para auxiliar os 
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professores de cada uma das escolas rurais, dando-lhe como prazo, o primeiro dia de aula 
do segundo semestre deste ano, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-
se, lidas no Expediente;  BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Maio/2012 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; COMUNICADO do Ministério da Saúde sobre a liberação de recurso financeiro 
no valor de R$ 11.362,33 para o Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da 
Saúde - PFVPS – competência -  Maio/2012 –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente. 
Terminada a leitura, diante do desrespeito em plenário, do casal Nilton Roland e Suely 
Barretta Roland, o Sr. Presidente solicitou-lhes que se retirassem, criando-se um tumulto. 
Retomados os trabalhos, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 
91, acrescentando que, constantemente, depara-se com lixo amontoado em diversos bairros 
e, em certos casos, a Prefeitura Municipal deixa de recolhê-lo por período superior a um 
mês. Diante do fato, vem questionando quantos veículos a Municipalidade dispõe e quanto 
tempo estão parados para conserto, pois, segundo informações, há veículos, que estão 
parados,  há mais de dois anos, obrigando os funcionários utilizarem-se de caminhão 
basculante para a coleta, expondo-se a todo tipo de risco. Concluiu dizendo esperar que o 
Sr. Prefeito responda por que não vem atendendo a coleta como deve ser,  assim como os 
profissionais do setor e, caso contrário, dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando-lhe ficar 
alerta para o encaminhamento aos devidos órgãos, conforme prevê a legislação. Falou que, 
através do seu Requerimento Nº 92, reitera um pedido de informação sem resposta até o 
momento.  Acrescentou que, muitas vezes, é tachado de trazer boatos para a tribuna desta 
Casa de Leis, contudo, no dia nove de março de 2012, apresentou um requerimento 
questionando à Administração Municipal acerca do paradeiro dos paralelepípedos retirados 
da rua que dá acesso ao Cemitério Municipal, embora esteja chegando o mês de Julho,  até 
o momento, não tiveram tempo, capacidade, ou profissional que respondesse. 
Considerando que o Sr. Prefeito Municipal foi Vereador durante oito anos,  deve saber muito 
bem que não respondendo está descumprindo a legislação, cabendo então a Câmara 
Municipal tomar as providências para que o Vereador dê resposta aos munícipes, motivo 
pelo qual determina o prazo de vinte e quatro horas, porque da forma que está fica difícil. 
Reportando-se ao seu Requerimento Nº 93, disse que exporia algumas fotos no telão, para 
que a comunidade possa entender o caso exposto e porque fica difícil trabalhar. Disse que, 
em dezembro passado, solicitou o projeto e processo licitatório da ponte da divisa entre este 
e o município de Paraibuna,   obra que também foi visitada pelos membros da Comissão de 
Obras, e onde consta apenas um lado construído e, depois que ele manifestou sua 
indignação com o mau uso do dinheiro público e sem o projeto, correram e reiniciaram a 
obra na semana passada conforme deveria ter sido feita. Disse ainda que, com o valor de 
setenta e oito mil reais, fizeram apenas um paredão de, aproximadamente quatro metros de 
altura por dez metros de cumprimento, construído com paralelepípedo, expondo a foto do 
citado paredão. Demonstrou a foto da primeira obra, apontando para a grama que disseram 
que foi plantada, chamando atenção para o fato de que muitas pessoas não diferenciam 
grama de outro tipo de vegetação. Lembrou que, em reunião nesta Casa de Leis, quando os 
membros da Comissão de Obras receberam o Sr. Prefeito Municipal e o Secretário 
Municipal de Obras, perguntou por duas vezes, se aquela obra foi terminada, quando o 
Secretário respondeu para ele e todos os demais presentes que a obra foi toda concluída, 
portanto, questionou,  por que então, estão fazendo outra parte. Ele mesmo respondeu que 
estão fazendo porque os Vereadores estão atentos e correndo,  e o dinheiro do povo não é 
para ser jogado como estava sendo feito, enfatizando que agora enfim estão fazendo a obra 
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conforme o projeto, mas, mesmo assim, quer ver o projeto que, não sendo encaminhado no 
prazo de vinte e quatro horas, espera seja o caso encaminhado ao Ministério Público para 
apurar o que de fato ocorreu na obra,  pois já está comprovado que houve irregularidade, 
tanto que estão fazendo outra parte. Registrou que não está nesta Casa de Leis para 
concordar com irregularidades, e entende que este caso deve ser levado à Justiça. 
Prosseguindo, referiu-se ao seu Requerimento Nº 94, esclarecendo que a rua em questão é 
muito inclinada, dificultando aos moradores sair de suas casas, portanto e considerando que 
o Deputado Federal Ricardo Izar Júnior liberou duzentos e cinqüenta mil reais, caso não 
tenha obra já definida para aplicação do recurso, espera seja dada prioridade à citada rua, 
minimizando a dificuldade dos moradores. Justificando oralmente sua Indicação Nº 133, leu 
o Artigo 183 da Lei Orgânica do Município, aprovada por esta Casa de Leis e sancionada 
pelo Sr. Prefeito Municipal, conforme segue transcrito: “ Artigo 183 - O Município, no 
exercício de sua competência: .... VI - instalará escolas municipais, na sede do Município e 
na zona rural, desde que haja toda a estrutura necessária de professores,  merendeira, 
servente e transporte dos escolares.” Terminada a leitura, o orador reiterou o que vem 
falando há muito tempo na tribuna deste Legislativo, acerca da dificuldade que os 
professores enfrentam nas escolas isoladas, lecionando para cinco séries, confeccionando a 
merenda, limpando salas e lavando banheiros, além de muitas vezes, ainda ter que atender 
aluno portador de necessidade especial, que requer cuidados redobrados. Disse que a 
situação deixa transparecer que estão brincando com a educação das crianças, ou que os 
professores têm que assumir toda carga sozinhos, fazendo com que pais de alunos 
reclamem e estejam dispostos a apresentar abaixo-assinado para que a Promotoria Pública 
interfira, fazendo com que o Sr. Prefeito Municipal cumpra a legislação. Por fim, lembrou 
que a pasta da educação é a que mais dispõe de recursos, conforme muitas vezes já falou, 
sendo então um dever da Administração Municipal garantir melhores condições aos 
profissionais,  sempre parabenizados pelo  trabalho que desenvolvem, do qual não há o que 
reclamar. O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou declarando seu apoio à Indicação Nº 133 
de autoria do orador que o antecedeu, dizendo que, todo aquele que tem professor na 
família, sabe muito bem o que passam os professores da rede municipal. Disse que não é 
de hoje que isso ocorre, nem é diferente da maioria dos lugares, mas, ressaltou que os 
Vereadores estão para trabalhar objetivando cada vez melhorar ainda mais a Área de 
Educação deste município. Reportando-se ao Requerimento Nº 091 do mesmo autor, disse 
que todos sabem dos problemas externos a este município com relação ao destino do lixo e, 
embora várias cidades ricas disponham de propostas milionárias para resolver esta 
situação, Salesópolis não tem recursos, não tem como captá-los, nem onde depositar o lixo,  
e tudo isso aliado à frota sucateada. Acrescentou que onde é depositado o lixo local é 
distante, onerando os cofres com despesa de combustível e aumentando, ainda mais, os 
custos de manutenção da frota. Concluiu lamentando a situação, mas,  reconhecendo que é 
de difícil solução, portanto, admira o trabalho do Nobre Colega, enfatizando que também 
está nesta luta para solução do problema do lixo neste município.  Ato contínuo,  justificou 
oralmente sua Indicação Nº 132, que atende pedido dos moradores da referida rua que, 
embora o esforço do Chefe do Poder Executivo que conseguiu recursos junto aos 
deputados, construindo calçadas e colocando bloquetes, trabalho muito bem feito, finalizou 
dizendo que ainda falta a luminária ora solicitada para garantir a segurança aos moradores, 
especialmente, os idosos. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente solicitou 
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do seu despacho ao Pedido para Uso de 
Tribuna de Livre nesta data, conforme segue transcrito: “DESPACHO DO PRESIDENTE. 
Referência: Uso da Tribuna Livre. Considerando que o uso da Tribuna Livre, na última vez, 
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gerou tumulto e problemas para a Presidência deste Legislativo com, inclusive, 
representação junto à Delegacia de Polícia local; Considerando que a Tribuna Livre está 
sendo utilizada no sentido de se fazer campanha política, desvirtuando o objetivo da mesma 
que é o de discutir temas de interesse do município e não ser um meio a ser utilizado para 
ataques pessoais contra as autoridades públicas, com evidente direcionamento 
político/partidário, como ocorreu ultimamente; Considerando que tramita neste Legislativo o 
Projeto de Resolução Nº 06/2012 que “Dispõe sobre a nova redação do Título XII, “Da 
Tribuna Livre”, do Regimento Interno deste Legislativo, e dá outras providências”, 
objetivando melhor disciplinar e orientar a realização da Tribuna Livre; Considerando que 
cabe ao Presidente deste Legislativo, usando das faculdades insertas nas alíneas “A” e “B”, 
do Inciso II, do Artigo 22 do Regimento Interno e Incisos II e III, do Artigo 32 da Lei Orgânica 
Municipal, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos da Câmara Municipal, Esta 
Presidência Resolve Indeferir todos os requerimentos para uso da “Tribuna Livre”, até que o 
Plenário deste Legislativo aprecie o referido Projeto de Resolução Nº 06/2012. Dê ciência 
aos interessados. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Sala da Presidência da Câmara 
Municipal de Salesópolis, em 25 de junho de 2012. Ver. Paulo Arouca Sobreira, Presidente 
da Câmara Municipal.”  Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE ainda acrescentou que o 
objetivo da Tribuna Livre, é dar ao munícipe, a oportunidade de usar a tribuna para fazer 
reivindicações de melhorias em todos os sentidos e não se utilizar dela para palanque 
político. Disse que a Casa mais simples, em qualquer lugar do País, é tratada com respeito, 
seja na entrada ou saída, portanto, não admitirá certos procedimentos nesta Casa de Leis. 
Falou que já tolera até o impossível, por educação, mas, é inconcebível que pessoas 
utilizem-se de movimentos para tratar de questões políticas, interferindo nos trabalhos desta 
Casa de Leis e faltando com o respeito. Concluiu dizendo que esta Casa de Leis não 
aceitará tais situações, pois, atende todos os pedidos conforme os dispositivos legais, não 
deixando ninguém sem resposta,  bastando apresentar o pedido por escrito para ser 
atendido. Em seguida, passou para a ORDEM DO DIA e, neste momento, o Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes solicitou a permissão para usar a tribuna e ler o seu 
Requerimento para Adiamento da Votação do Projeto de Resolução Nº 06/12, conforme 
segue transcrito: “Excelentíssimo Sr. Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal 
de Salesópolis. Considerando que,  já existe estudos para a reformulação do Regimento 
Interno deste Legislativo, cuja cópia da minuta do texto foi distribuída a todos os Vereadores 
para estudos e apresentação de sugestões; Considerando que, o texto do Projeto de 
Resolução Nº 006/12 que, ora pretende-se ser submetido à apreciação do Plenário, em 
regime de urgência, é parte integrante da nova proposta do Regimento Interno da Casa;  
Considerando que, teremos 30 dias de recesso, tempo esse suficiente para que todos nós 
vereadores analisemos e apresentemos sugestões para a consolidação do texto final a ser 
apresentado e apreciado pelo Plenário, logo nas primeiras sessões após o recesso; 
Considerando que, ainda que deliberado nesta sessão, corre-se o risco de, antes mesmo de 
entrar em vigência o texto desse Projeto de Resolução, sofrer nova alteração quando da 
consolidação final do novo texto do Regimento Interno;  Requeiro a Vossa Excelência e ao 
Douto Plenário o adiamento da discussão e votação do Projeto de Resolução Nº 06/12, para 
após o recesso legislativo, nos termos legais e regimentais. Sala das Sessões, em 25 de 
junho de 2012. Vereador Vanderlon Oliveira Gomes.”  Conforme disposições regimentais 
(Artigo 185 do Regimento Interno),  foi o Requerimento para Adiamento de Votação, de 
autoria do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, submetido à votação, sendo rejeitado por quatro 
votos contrários (Vers. Angelino, Pedro, Sebastião e Sérgio) a dois favoráveis, (Vers. 
Vanderlon e Agnaldo Bueno), haja vista que o Sr. Presidente se absteve da votação e 
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considerando ainda as ausências dos Vers. Claudinei e Deise. Dando prosseguimento, o Sr. 
Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de 
Urgência Especial Nº 004/12. Terminada a leitura, foi o citado requerimento submetido à 
votação, o qual foi aprovado por seis votos, dada a abstinência do Sr. Presidente e ausência 
dos Vers. Claudinei e Deise. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES COSPES Nº 008 e CFO Nº 
024/12, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 016/12 (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), de autoria do Poder 
Executivo;  dos PARECERES CJR Nº 018, CACIT Nº 001 e CFO Nº 025/12, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 019/12 (Dá nova redação ao Inciso III, 
do Artigo 2º, da Lei Nº 1.523/07 e dá outras providências), também de autoria do Poder 
Executivo;  dos PARECERES CJR Nº 019, COSPES Nº 009, CEM Nº 001 e CFO Nº 026/12, 
todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 020/12 (Dispõe sobe a 
Consolidação e Convalidação da MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO e dá outras providências), 
igualmente os anteriores, de autoria do Poder Executivo; e dos PARECERES CJR Nº 020 e 
CFO Nº 027/12, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
006/12 (Dispõe sobre a nova redação do Título XII, “Da Tribuna Livre”, do Regimento Interno 
deste Legislativo, e dá outras providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 
016/12 (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), de autoria 
do Poder Executivo.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou lembrando que este 
projeto de lei foi arquivado, porque os Vereadores aprovaram o parecer contrário da 
Comissão de Justiça e Redação que o considerou ilegal diante do período eleitoral, contudo, 
retorna agora, após novos estudos acerca do caso e encaminhamento do pertinente 
impacto orçamentário e declaração assinada pelo Sr. Prefeito Municipal, de que há recurso 
para o pagamento, inclusive retroativo, portanto, não havendo mais motivos para não acatar 
o projeto. Ressaltou que todos devem aprovar a matéria, lembrando que a lei federal foi 
aprovada em 2009, portanto, o pagamento aos profissionais do magistério deveria ter sido 
feito desde janeiro de 2010. Concluiu declarando-se certo de que todos os Vereadores 
aprovariam o projeto em pauta, em benefício dos profissionais do magistério que tanto 
merecem. Ninguém mais se manifestando, foi a matéria submetida à votação, sendo 
aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, sete votos, dadas as ausências dos 
Vers. Claudinei José de Oliveira e Deise Aparecida Corrêa Duque. Em seguida, colocou em 
única discussão o PROJETO DE LEI Nº 019/12 (Dá nova redação ao Inciso III, do Artigo 2º, 
da Lei Nº 1.523/07 e dá outras providências), também de autoria do Poder Executivo. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES esclareceu que esta matéria visa adequar a 
legislação do Conselho Rural de Desenvolvimento Sustentável à legislação estadual, 
conforme orientação do Escritório Rural de Mogi das Cruzes.  Acrescentou ainda que, antes, 
a lei previa apenas a deliberação ao citado conselho e, com esta mudança, referido 
conselho terá também autonomia para aprovar, acreditando que não haverá nenhuma 
objeção à aprovação desta matéria. Ninguém mais se manifestando, foi a matéria 
submetida à votação, sendo também aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, 
sete votos, pelos mesmos motivos da anterior. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente 
colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 020/12 (Dispõe sobe a Consolidação e 
Convalidação da MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO e dá outras providências), de autoria do 
Poder Executivo. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, assim que este 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

continuação da Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizad a em 25 de Junho de 2012                                         FL. 6 
 

 

 

projeto de lei foi encaminhado a esta Casa de Leis, foi procurado pelo Secretário Municipal 
de Administração, acreditando que os demais Nobres Pares o foram também, esclarecendo 
que, toda vez que realiza uma obra, o Estado exige que a Câmara Municipal tenha aprovada 
a nomenclatura da rua. Então explicou que, aprovando este projeto, facilitará as questões 
administrativas para envio de documentos ao Estado, porque consolidando toda malha 
viária do município, facilita a vida de todos os secretários municipais que, quando da 
execução de uma obra, não dependerão mais da aprovação da Câmara para a 
nomenclatura de uma ou outra rua. Finalizou lembrando ainda que isto evita ainda,  a 
necessidade de realizar Sessão Extraordinária nesta Casa de Leis, no período de recesso 
legislativo,  apenas para aprovar um projeto desta natureza. Ninguém mais se 
manifestando, foi a matéria submetida à votação, sendo também aprovada por unanimidade 
dos presentes, ou seja, sete votos, pelos mesmos motivos das anteriores. Para concluir com 
a pauta, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
006/12 (Dispõe sobre a nova redação do Título XII, “Da Tribuna Livre”, do Regimento Interno 
deste Legislativo, e dá outras providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira.  O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que esclareceria o motivo do seu voto 
contrário à matéria, pois, todo projeto que tramita nesta Casa de Leis, quando solicitada 
urgência na sua apreciação, é atendida, mas, há os que podem ser votados com mais 
calma e assim realizar um trabalho com melhor preparo. Acrescentou que o projeto ainda 
estava tramitando na Comissão de Justiça e Redação e ainda não tinha sido enviado à 
Comissão de Finanças e Orçamento, na qual faz parte, portanto, desconhece as alterações 
propostas. Disse que houve uma reunião, na última sexta-feira, com todos os Vereadores 
convocados pelo Sr. Presidente, mas,  apresentou o Requerimento para Adiamento da 
Votação, já lido, a fim de que todos os demais Vereadores tenham real conhecimento da 
matéria. Lembrou que esta é a última sessão antes do recesso, contudo, todos os 
Vereadores receberam cópia da minuta para reformulação do Regimento Interno, para que 
cada um a estude e apresente as alterações que pretender, portanto, poderia, no início do 
segundo semestre, quando voltam as sessões ordinárias, votar o Regimento Interno com a 
alteração da Tribuna Livre, evitando votar, às pressas,  este projeto de resolução que não 
terá qualquer efeito durante o recesso legislativo. Passando a presidência ao Vice-
Presidente, Ver. Pedro da Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA , autor da 
matéria,  disse que o projeto visa, somente, a melhoria dos trabalhos desta Casa de Leis, 
por uma questão de segurança e de respeito, considerando-se o  uso indevido da Tribuna 
Livre. Disse que o Regimento Interno já foi alvo de estudo por parte do Assessor Jurídico 
desta Casa de Leis – Dr. Alberto Prado Sanches, bem como foi realizada uma revisão e 
propostos alguns acréscimos para melhoria da sua redação. Acrescentou ainda que, há uns 
dez dias, encaminhou uma cópia a cada um dos Vereadores para que apresentem suas 
sugestões, enfatizando que este regimento define as atitudes e comportamento dos 
Vereadores dentro desta Casa de Leis, como ocorre no Poder Judiciário e Executivo. 
Enfatizou que este projeto em discussão, propõe uma nova redação ao uso da Tribuna 
Livre, garantindo direitos com respeito aos objetivos desta Casa de Leis, evitando que se 
utilize a tribuna para falar de assuntos que versam sobre questões políticas que não são de 
interesse do município. Lembrou que,  para as questões políticas ele, como qualquer 
Vereador,  terão prazo para expor, pedir voto e fazer o serviço que lhe cabe e que não é 
feito no prazo de trinta dias. Ressaltou a complexidade do assunto,  explicando que a 
medida ora proposta, especificamente para esta finalidade,  visa manter a ordem dos 
trabalhos desta Casa de Leis. Expôs o Regimento Interno desta Casa de Leis que tinha em 
mãos, explicando que todas as questões que versam sobre comissões, processos 
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disciplinares e outros constam deste regimento, assim como as vedações constitucionais, os 
atos contrários à ética e ao decoro estão explícitos nele, utilizados da mesma forma para 
punir, determinar o erro, e definir se cabe advertência ou cassação de um Vereador, 
portanto, uma forma disciplinar. Finalizou dizendo que o objetivo desta matéria é possibilitar 
o uso da tribuna livre à qualquer cidadão, desde que não se falte com o respeito à nenhum 
Vereador, e para isso é necessário melhor aproveitamento da tribuna desta Casa de Leis 
para que não seja palco político. Retomando a presidência e prosseguindo com a discussão 
da matéria, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. PEDRO DA FONSECA que iniciou 
concordando com o Nobre Par Vanderlon, no tocante ao fato de que poderia ser 
acrescentado algo mais neste projeto, mas, alerta que, neste caso, embora seja votado em 
separado, visa preservar os trabalhos desta Casa de Leis, pois, acredita que, somente no 
período do recesso, dada a complexidade do assunto, não será suficiente para analisar o 
Regimento Interno. Disse acreditar que será necessário ao menos um ano para concluir a 
reforma do Regimento Interno, portanto, finalizou dizendo que a pressa em aprovar a 
matéria ora em debate visa garantir a continuidade dos trabalhos desta Casa de Leis e 
também para que os Vereadores dêem o melhor de si. Ninguém mais se manifestando, foi a 
matéria submetida à votação, sendo aprovada por seis votos favoráveis a um contrário do 
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, considerando ainda as ausências dos Vers. Claudinei e 
Deise.  Não havendo pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Ver. Agnaldo Bueno 
pediu licença e se retirou da sessão. Ato contínuo, 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 comentou que, com as 
fortes chuvas desta semana, em frente à EMEF Mestra Henriqueta, desceu um grande 
volume de água do apelidado “Cemitério”, obrigando os pais a carregarem seus filhos no 
colo. Diante do fato, solicitou ao Chefe do Poder Executivo que interceda junto à Secretaria 
de Obras, objetivando estudos para que, de alguma forma, seja tirada a água de cima da 
calçada, evitando que, diante do grande volume, as crianças molhem seus calçados e 
permaneçam com eles molhados durante todo tempo que permanecem em aula. Disse que 
ele,  como outros vários pais, carregaram seus filhos no colo e passaram pela água para 
acessar o portão, portanto, expõe o fato atendendo aqueles vários pais que esperam as 
providências cabíveis do Poder Executivo Municipal perante aquela escola que se localiza 
na área central da cidade, lembrando que as comunidades das escolas rurais já enfrentam 
outras dificuldades, com a condição das estradas. Como exemplo citou a Estrada da Usina, 
que acessa importante ponto turístico desta cidade, nas proximidades do Alambique do Sr. 
Geraldo Freire, onde o veículo escolar não passou, deixando os alunos dos arredores, 
impedidos de ir à escola por três dias.  Enfatizou que este é apenas um exemplo diante de 
tantos outros,  como a estrada dos Bairros Padre José e Bracaiá, nesta última, 
recentemente, o veículo escolar ficou encalhado durante três dias, trazendo prejuízo ao 
proprietário que teve o tacógrafo roubado, ou seja, acarretou outros problemas por falta de 
manutenção das estradas, sendo os alunos, os maiores prejudicados. Concluiu enfatizando 
a necessidade da Administração Municipal se adequar e, tão logo passe o período de 
chuvas, resolva os problemas das estradas que estão intransitáveis, em situação caótica e 
envergonhando os Vereadores que, ao passarem, são cobrados pela população. Lembrou 
que representa a população que o cobra e com razão,  e se esta é a Casa do Povo, cada 
Vereador deve trazer as preocupações dos munícipes, fazendo suas manifestações e,  
quem sabe,  o Poder Executivo solucione através de suas secretarias, pois, o que não pode, 
é deixar persistir a atual situação. Comentou que esteve  no Bairro Ribeirão do Pote, 
constatando que a estrada do início ao fim está em situação complicada e várias pessoas 
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lhe reclamam, contudo, disse que sua parte já vem fazendo, ou seja, vem cobrando as 
secretarias, solicitando medidas ao setor responsável e, embora reconheça as dificuldades 
destes, não pode se calar, mas, deve e faz sua parte, porque é para isto que está nesta 
Casa de Leis. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe agendar uma reunião com 
representantes da Empresa Telefônica, sugerindo que também sejam convidados 
representantes das Polícias Militar e Civil, porque os constantes roubos de cabos telefônicos 
na Rodovia SP-88 estão tornando a situação cansativa e vergonhosa. Disse que se sente 
em situação complicada por ter que justificar a mesma coisa, o tempo todo, e ainda mais por 
saber que os roubos dos cabos ocorrem durante o dia, conforme informações dos 
moradores da rodovia. Questionou se, mesmo estando no século vinte e um, a empresa não 
dispõe de tecnologia para evitar tais problemas, pois, não bastassem os vários problemas 
deste município, agora roubam os cabos telefônicos. Lembrou que já participou de reunião, 
alertou, reivindicou e falou, mas, agora, acredita seja necessário um trabalho conjunto entre 
comunidade, Polícia Civil, Polícia Militar e empresa de telefonia,  porque a população está à 
mercê da sorte, especialmente, porque em vários locais também não há sinal de telefonia 
celular. Enfatizou que o telefone é o único meio de segurança de que dispõe para se 
comunicar com vizinhos,  policiais e autoridades, comentando ainda que, na última semana, 
roubaram o cabo na terça-feira e a substituição e religação dos telefones foi feita,  somente, 
na sexta-feira. Disse que a demora no atendimento também demonstra a tremenda falta de 
respeito para com os consumidores que, somente neste ano, sofreram mais de trinta 
interrupções pelo mesmo motivo, roubo de cabo telefônico na Rodovia SP-88. Comentou 
que os moradores já não têm mais onde marcar número de protocolo e muitas vezes se 
confundem entre eles de tantos roubos sem solução. Reiterou a necessidade de reunião, 
ainda que seja com o Presidente da ANATEL – Agência Nacional de Telefonia, a fim de 
levar-lhe estas reivindicações, pois a impunidade rola solta e, com isso, os roubos 
aumentam, em prejuízo dos moradores da Rodovia SP-88 que têm que pagar contas sem 
usufruir do serviço. Registrou que, no último final de semana, a EMEF Ernesto Ardachnikoff, 
do Distrito do Remédio, foi mais uma vez, vítima de vandalismo e furto e, os profissionais 
daquela unidade disseram que, há muito, vêm solicitando medidas para evitar estes casos. 
Lembrou, contudo, que a mesma unidade, durante a Festa do Divino do Distrito do 
Remédio, que aconteceu recentemente, já foi alvo de vandalismo e acrescentou que os 
profissionais da escola disseram que já reclamaram várias vezes e pediram providências. 
Diante do fato,  o orador declarou encontrar-se sem palavras, pois,  a escola estava 
organizando sua Festa Junina e tudo foi roubado. Disse que o Sr. Prefeito Municipal não 
tem culpa total do roubo, mas, tem parcela de culpa,  já que sabe dos fatos e não toma 
medidas de proteção, o mesmo que vem ocorrendo com os cabos telefônicos, em que os 
causadores não são punidos e nenhuma medida de segurança é adotada.  Por fim lamentou 
que ninguém coloque câmeras de segurança para tentar identificar os indivíduos e, mais 
uma vez, seja comunidade ou profissionais da escola citada, além da Secretaria Municipal 
de Educação,  alvos de crítica, muito embora não tenham suporte suficiente para atender a 
população que clama por uma simples medida de segurança, como a colocação de uma 
grade. Disse que a comunidade escolar terá que, novamente, voltar ao comércio local, 
solicitando novo apoio para realizar a festa, enfatizando acreditar que estes guerreiros 
profissionais da educação como os demais funcionários públicos, mais uma vez,  não 
desanimarão e realizarão a festa programada. Comentou que foi convidado para uma 
reunião que aconteceria, no dia seguinte a esta sessão, às dez  horas,   no Distrito do 
Remédio, convidando os demais Nobres Pares, para juntos encontrarem uma solução para 
este caso que está vergonhoso, e enfatizando que, se deixar como está, evidenciará que a 
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impunidade rola solta e que os marginais podem fazer o que quiserem porque ninguém está 
preocupado com nada. Por fim,  reiterou o convite aos Nobres Pares para a já citada 
reunião, a fim de juntos elaborarem um documento e encaminhá-lo ao Chefe do Poder 
Executivo, para que tome as providências com a maior urgência possível. Não havendo 
mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE solicitou constar em ata o episódio de 
desrespeito a esta Casa de Leis, envolvendo o casal Suely Barretta Roland e Nilton Roland 
e, em seguida, lembrou que esta é a última sessão ordinária antes do recesso legislativo, 
portanto,  os trabalhos serão retomados no dia seis de agosto, exceção feita às possíveis 
sessões extraordinárias. Nada mais a tratar, agradeceu a presença de todos e, em nome de 
Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
             Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 25 de Junho de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
06 de Agosto de 2012.  
            


