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              ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Outubro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Ao 
primeiro dia do mês de Outubro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelo Edil 
Angelino Rodrigues – 2º Secretário, dada a ausência do  1º Secretário – Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr.  2º Secretário 
procedeu a verificação da presença,  registrando-se a ausência do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior e presença dos demais membros desta Casa. Havendo 
número legal, o Sr. Presidente  declarou aberta a sessão e convidou o Ver. Pedro da 
Fonseca – Vice-Presidente, para se sentar à mesa principal e, em seguida, solicitou ao Sr. 
2º 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. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior.  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,  considerando a ausência do 1º 
Secretário, o Sr. Presidente procedeu a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: COMUNICADOS sobre a liberação 
de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento 
de Programa de Assistência Farmacêutica Básica;  no valor de R$ 11.517,66 para o 
Pagamento de Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG); no valor de R$ 1.500,00 para o 
Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – todos competência 
Agosto/2012; do Ministério da Educação – nos valores de R$ 714,00 para Alimentação 
Escolar – EJA; R$ 16.050,00 para Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; R$ 3.690,00 
para Alimentação Escolar – Pré-Escola; R$ 4.866,00 para Alimentação Escolar – Ensino 
Médio; R$ 2.140,00 para Alimentação Escolar – Creche; e nos valores de R$ 13.587,27 e 
R$ 4.057,61, ambos para PNATE – todos competência Agosto/2012 – desps.: Arquive-se, 
Plenário ciente.  Terminada a leitura e não havendo 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dizendo que questionou a Administração 
Municipal acerca do uso de maquinário da frota municipal,  na obra que vem sendo 
realizada no CEREBF, licitada recentemente, e obteve como resposta que a máquina foi 
utilizada por apenas uma hora. Disse que esta resposta demonstra que acham que os 
Vereadores são bobos ou não acompanham os acontecimentos no município, pois, ele sabe 
que a máquina já trabalhou por duas vezes na referida obra, atendendo a empresa 
vencedora do processo licitatório. Enfatizou que, após o pleito eleitoral (no próximo 
domingo, dia sete de outubro) averiguará os acontecimentos de fato ou se o Sr. Prefeito 
Municipal está sendo enganado por alguém, neste caso, espera que ele abra uma 
sindicância. Lembrou que, todas as vezes que questiona o uso de maquinário em obra 
licitada, recebe um documento demonstrando o recolhimento para uso de apenas uma hora, 
que será descontado no final da obra. Lamentou o fato,  dizendo que isso é conversa, pois, 
enquanto dizem que não tem combustível e que os funcionários não recebem horas-extras, 
os maquinários atendem empresas vencedoras de processo licitatório com caminhões e 
máquinas, ressaltando que sempre são as mesmas empresas atendidas. Disse que, não é 
porque estão em pleno período eleitoral, deixará de apurar estes casos, em que o dinheiro 
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público, da população, está sendo utilizado indevidamente. Reportando-se à obra em si, 
disse estar ouvindo que vem sendo realizada “nas coxas”, haja vista que as placas de 
grama estão em cima uma da outra, secando e, as colocadas, o são de qualquer jeito. 
Relatou que alguns munícipes estiveram no local da obra, conversaram com os funcionários 
da empresa, esperando melhoras na forma que vem sendo realizada.  Lembrou que, no ano 
de dois mil e nove, quando questionou sobre tal obra, recebeu documento do Prefeito 
Adilson, informando que não haveria alteração no projeto, mas, até o ano de dois mil e 
onze, a obra não havia reiniciada devido mudanças no projeto. Informou que, no campo, 
não consta sequer banco para os reservas, esclarecendo que expõe tal situação porque 
parece que ninguém está acompanhando a obra, como deveria ocorrer. Quanto à Estrada 
do Cardoso, o orador disse que, há oito ou nove meses, enviou um documento solicitando 
melhorias e, até agora, nada foi feito. Comentou que levou o caso até à Assembléia 
Legislativa, pois também a fiação elétrica pública cortava vários terrenos, fazendo-se 
necessária a sua mudança,  e que, desde a última sexta-feira, a empresa responsável 
iniciou a mudança dos postes para a via municipal. Informou que recebeu cópia de um 
documento do Governo do Estado, encaminhando o pedido à empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, lamentando que, para conseguir a solução de uma coisa tão simples, 
que poderia ser resolvida internamente, foi necessária a intervenção de deputado e até do 
Governador do Estado. Lembrou que, em março, algumas pessoas visitaram o local junto 
dele (do orador), fotografando os postes e a fiação, portanto, dividiu o mérito desta 
conquista com eles também. Reportando-se à Área de Educação, comentou que está sendo 
implantado nos municípios da região o Sistema AEE – Atendimento Educacional 
Especializado, visando adequação do sistema educacional para atendimento aos portadores 
de necessidades especiais. Acrescentou que Salesópolis conta com quatro pólos, portanto, 
já deveria ter iniciado tal projeto, mas ainda não tem. Concluiu dizendo que já era para ter 
contratado os profissionais deste projeto, mas, até o momento, não foi, portanto, espera 
que, tão logo passe o período eleitoral, a Administração Municipal dispense atenção à essas 
crianças e disponibilize tais profissionais para ajudá-las no seu desenvolvimento.  O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES  declarou seu total apoio à manifestação do orador que o 
antecedeu, acerca da utilização de equipamento da frota municipal em obra pública licitada, 
dizendo que não pode concordar de forma nenhuma com isso. Colocou-se à disposição do 
Nobre Colega para fazer as investigações necessárias, pois, enquanto os munícipes 
enfrentam estradas de péssima qualidade, as empresas têm facilidade para conseguir tais 
equipamentos. Comentou que há muitas reclamações nesta Casa de Leis acerca da 
condição de estradas e da necessidade de muros e ainda lembrou que, quando fez um 
requerimento solicitando informações acerca do destino dado aos paralelepípedos retirados 
da frente do Cemitério Municipal, obteve a resposta do Prefeito Adilson de que a empresa 
responsável por tal retirada é quem deveria prestar a informação. Declarou estranhar a 
resposta, dada a importância do reaproveitamento daquele material na manutenção das 
estradas rurais, solucionando assim alguns pontos críticos. Concluiu lamentando que o 
material tenha sido objeto de bota-fora pela empresa que realizou a obra na entrada do 
Cemitério, ao invés de ser reaproveitado em benefício para a população. Quanto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, o orador lembrou de uma reunião, nesta Casa de Leis, em 
foi tratado acerca de novas ligações de energia, mas, registrou e lamentou que seus 
pedidos, até o momento, não foram atendidos. Citou como exemplo, o caso de um senhor 
que fez um pedido, no dia onze de novembro do ano de dois mil e onze e, até o momento, 
não foi atendido. Lamentou o fato e disse que se sente constrangido ao dar a mesma 
informação, pois, embora converse com o Diretor da Empresa, esse alega ora que falta 
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croqui, ora que falta autorização, mas, entrando no sistema da empresa, constata que todo 
procedimento está registrado. Enfatizou que isso demonstra a péssima prestação de serviço 
por parte da concessionária e má vontade no atendimento, portanto, solicitou ao Sr. 
Presidente o agendamento de nova reunião para rediscutir o assunto ou então, fará um 
levantamento e levará o caso ao Poder Judiciário. Concluiu dizendo que este procedimento 
será necessário porque não pode aceitar que um cidadão tenha que esperar um ano e meio 
para ter seu pedido de ligação de energia atendido. Disse que as alegações para o não 
atendimento são, ou o embargo da CETESB,  ou a falta autorização dos órgãos ambientais, 
mas, neste caso, está tudo aprovado, ou seja, basta a empresa vir e fazer a ligação, 
portanto, uma vergonha para o município e para a classe política que não consegue resolver 
um simples problema deste tipo. Falou que isso comprova que a Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil vem à cidade, faz o que quer e não respeita a população local. Reiterou 
ao Sr. Presidente, o pedido para nova reunião com essa concessionária, a fim de resolver o 
problema, seja de forma amigável ou por outra esfera, conforme disse o Nobre Par 
Claudinei, solicitando a interferência de um Deputado. Por fim, disse que esta última 
alternativa é desgastante porque é uma questão tão pequena que cabe ao próprio município 
ajudar os moradores. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que 
esta Casa, através dos Vereadores, já correu por todos os lados, encaminhou documento e 
realizou reunião, mas, tentará nova solução que acredita, terminará, como sempre, na 
CETESB, órgão que tem o poder de autorizar ou não tudo o que se refere à ligação de 
água, energia elétrica, poço, entre outros. Disse acreditar que o problema maior deste 
município não está apenas junto à concessionária de energia, portanto, a reunião deve ser 
agendada e contar com a presença também de um representante da CETESB e da Sabesp 
para evitar divergências de informação entre um e outro. Por fim, disse que, para eliminar o 
problema de vez, os três órgãos devem estar juntos na reunião, porque todos os Vereadores 
têm pedidos de munícipes para resolver. Ato contínuo, concedeu a palavra como Líder de 
Bancada (PR),  ao Ver. Claudinei José de Oliveira que iniciou desejando aos Nobres 
Pares, um bom pleito eleitoral, e que a vontade popular seja feita, para que a democracia 
seja exercitada. Também desejou sucesso,  no dia sete (dia da eleição),  aos companheiros 
candidatos a cargos eletivos, que a disputa eleitoral transcorra com tranqüilidade, para que 
não haja problemas como já se viu em outros lugares, prevalecendo a vontade popular. 
Finalizou desejando, como Líder da Bancada do PR – Partido da República,  sucesso a 
todos,  candidatos e partidos. Também concedeu a palavra,  como Líder de Bancada ao 
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes  que, na qualidade de Presidente do PTB – Partido 
Trabalhista Brasileiro, também desejou sucesso a todos os Nobres Pares,  que tudo ocorra 
em paz no próximo domingo, esperando daqueles que darão continuidade aos trabalhos, 
muita vontade, pois, todos sabem das dificuldades deste município. Reiterou o desejo de 
sucesso a todos, sejam candidatos a Vereador ou os desta Casa de Leis, que igualmente 
disputam uma vaga no Poder Executivo, incluindo-se. Pediu à Deus que ilumine a todos 
para que, com tranqüilidade, seja respeitada a vontade popular, acreditando que, é desta 
forma que a democracia determina. Por fim, disse esperar que, na próxima segunda-feira, 
possa estar agradecendo a conduta de cada um, no decorrer desta semana final para as 
eleições municipais. Ainda como Líder de Bancada (PT), concedeu a palavra ao Ver. 
Agnaldo Bueno, que também manifestou seu desejo de que cada Líder, Presidente de 
Partido e Vereadores candidatos, realmente faça acontecer a verdadeira democracia para 
toda família salesopolense, agradecendo e desejando, por fim, felicidade e sucesso a cada 
um dos Nobres Pares. Para finalizar, concedeu a palavra, também como Líder de Bancada 
(PSD),  à Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque que também desejou a todos participantes 
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das eleições deste, que sejam respeitados, que se faça a democracia e o melhor. Àqueles 
que forem eleitos, disse esperar que façam o melhor para esta cidade, continuando a 
democracia, e finalizou pedindo que Deus abençoe cada um,  e que no domingo, esta 
democracia seja iluminada por Deus. O SR. PRESIDENTE desejou que no aperto e no 
fechamento das engrenagens políticas que ocorrerão no próximo domingo,  o respeito não 
seja apenas por parte dos cidadãos e eleitores, mas dos concorrentes ao pleito. 
Acrescentou ainda, que o respeito exista na preservação de toda e qualquer propaganda 
que os candidatos se empenham em colocar para divulgar o trabalho, seja cartaz ou faixa, 
ressaltando que,  o que realmente importa, é o trabalho realizado por cada um ao longo 
deste período. Por fim, desejou sorte a todos, registrando que, se Deus quiser, possam se 
encontrar na próxima segunda-feira, desejando muita força a todos, agradecendo e pedindo 
a Deus que conduza a população da melhor maneira possível e que esta tenha a 
tranqüilidade para escolher seus representantes por mais quatro anos. Nada mais havendo 
a tratar, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a 
sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
             Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 1º de Outubro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
08 de Outubro de 2012.  
            


