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              ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Outubro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
oito dias do mês de Outubro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 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. 
Pedro da Fonseca 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 e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
MENSAGEM Nº 1.154/12 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 
024/12 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 
2013) – desp.:  Aos Vereadores e, após dez dias, à Comissão de Finanças e Orçamento, 
conforme disposto no Artigo 205 do RI; OFÍCIO Nº 113/2012 do Poder Executivo, 
encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, referentes aos meses de Junho, Julho e Agosto/2012 – desp.: À Comissão 
de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do 
Ministério da Saúde – no valor de R$ 163,52 para o Pagamento de Teto Municipal Rede 
Cegonha (RCE-RCEG) – competência Agosto/2012; no valor de R$ 11.362,33 para o 
Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS – competência 
Setembro/2012; no valor de R$ 108.457,95 para Pagamento de Teto Municipal da Média e 
Alta Complexidade ambulatorial e Hospitalar – competência Setembro/2012; do Ministério 
da Educação – no valor de R$ 60.892,97 referente a 8ª Parcela do FNDE – competência 
Setembro/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. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ  iniciou 
agradecendo todos aqueles que lhes confiaram e o apoiaram nestes três anos e nove 
meses, bem como aos eleitores que, neste último domingo, lhes depositaram sua confiança. 
Finalizou desejando bom trabalho aos novos Vereadores que comporão esta Câmara 
Municipal, citando-os nominalmente: Ednei, Paulinho e Sandra Assis, bem como o Prefeito 
Rafael e seu Vice-Prefeito Vanderlon, presentes à sessão, desejando um bom trabalho, que 
sejam felizes e que possam desenvolver muito mais este município. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA dirigiu-se a todos que estiveram com ele nesta campanha, como o 
Prefeito eleito Rafael e seu Vice-Prefeito Vanderlon. Disse que trabalharam muito e 
elegeram vários Vereadores, portanto, agradeceu a população pela confiança depositada 
nos candidatos a Vereadores do seu partido e dos partidos aliados, especialmente, os votos 
que ele próprio recebeu. Acrescentou que todos sabem a dificuldade que foi para ele 
trabalhar durante a atual gestão, portanto, considerou-se um herói por vencer esta eleição. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe interceder junto ao Prefeito Adilson, porque há 
comentários de que todo o transporte de pacientes será paralisado no dia seguinte a esta 
sessão, e não podem deixar de atender as pessoas que precisam do transporte. Enfatizou 
ainda a necessidade de tomar providências com relação à sujeira na cidade, ressaltando 
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que, ao menos,  os serviços básicos,  devem ser realizados nos próximos dois meses. 
Dirigindo-se aos Nobres Pares, lembrou que ainda completarão este mandato, portanto, 
devem cobrar tais serviços que constam do orçamento municipal. Reiterou a necessidade 
da limpeza, lembrando que, recentemente, foi realizada uma licitação para contratação de 
serviços de limpeza pública, e a nova empresa está atuando, portanto, espera que os 
serviços básicos retornem ao normal. Reiterou seus agradecimentos a todos que 
participaram do processo democrático e acrescentou que, estando melhor na próxima 
semana, já que nesta estava totalmente rouco, falará em nome do Prefeito eleito – Engº. 
Benedito Rafael da Silva, membro do seu Partido – PR, sobre o qual já tinha dito, na tribuna 
desta Casa de Leis, que seria eleito. A VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE 
parabenizou todos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, declarando ter certeza de 
que todos os eleitos trabalharão por Salesópolis. Enfatizou a necessidade da união de todos 
para trabalhar por uma Salesópolis melhor, agradecendo a Deus pela reeleição e aos seus 
eleitores que acreditaram no seu trabalho. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES  
declarou-se honrado em usar a tribuna, vencedor neste processo democrático, junto com o 
amigo Rafael, que confiou em seu nome, bem como toda família dele que depositou 
confiança nesta dupla, acreditando que ia dar certo e, graças a Deus, deu certo. Registrou 
que o compromisso de ambos é de muito trabalho, porque acreditam que, é desta forma que 
vencerá toda dificuldade que o município vem passando. Reportando-se à manifestação do 
Nobre Par Claudinei, disse que também chegou ao seu conhecimento a suspensão do 
transporte de pacientes para os hospitais da região. Disse que gostaria que o Prefeito 
Adilson não se esquecesse que ele é o prefeito deste Município até o dia trinta e um de 
dezembro, devendo receber, até então, seu salário (subsídio), portanto, tem compromisso 
com o povo. Falou que os Vereadores não podem admitir que, mais uma vez, o povo 
continue pagando por irresponsabilidade cometida anteriormente. Quanto ao atendimento 
na Área de Saúde, disse que ninguém quer ir para São Paulo dentro de uma ambulância 
passear, portanto, espera que o Sr. Prefeito tenha consciência e, na condição de católico 
como diz ser, uma pessoa que acredita em Cristo, olhe para o próximo com todo respeito e 
dignidade. Quanto à limpeza das ruas, disse que todos sabem o que ocorreu no dia anterior 
a esta sessão (eleições municipais), então é preciso limpar a cidade, fazendo suas as 
palavras do Nobre Colega Claudinei, e ressaltando que os Vereadores reeleitos ou não 
também continuam na condição de Vereador até o dia trinta e um de dezembro, portanto, 
todos devem se posicionar e cobrar atitude, evitando que povo pague pelo resultado da 
democracia, consumado no dia anterior a esta sessão, pois este mesmo povo deve ser 
respeitado. Reiterou que, até o dia trinta e um de dezembro, o Prefeito Antonio Adilson de 
Moraes e os Vereadores atuais desta Casa de Leis devem continuar seus trabalhos, não 
permitindo, de forma alguma, que o povo seja penalizado. Relatou que, nesta data, um 
morador do Bairro Fartura o procurou, dizendo que tinha agendado carro da Municipalidade 
para levá-lo a São Paulo, onde seria submetido a uma cirurgia, e o carro não apareceu, 
entretanto, a viagem foi realizada graças à união dos familiares, enfatizando que não é fácil 
marcar uma cirurgia. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que faria seus agradecimentos 
pelo resultado eleitoral, primeiramente à Deus, porque somente Ele conduz as pessoas a 
chegarem onde querem,  desde que se tenha feito as coisas com seriedade, dignidade e 
honestidade. Seguidamente, agradeceu sua família, esposa Luciana e filhos, que 
compreenderam sua ausência, pois, saia muito cedo de casa e retornava tarde da noite ou 
de madrugada, para levar suas propostas à população. Agradeceu a seu pai e sua mãe, que 
foram firmes e confiantes, ajudando-o e acreditando nele, destacando seu irmão “Rubinho”, 
que também trabalhou muito nesta empreitada (campanha eleitoral). Registrou sua gratidão 
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ao Prefeito Rafael, assim como a toda sua família, destacando sua esposa Paula Tenório, 
que acreditou e confiou no seu nome e, graças a Deus, conseguiu mostrar-se companheiro 
e, se Deus quiser, realizarão juntos,  um trabalho com seriedade e dignidade, do jeito que o 
povo espera. Ressaltou que é desta forma que ele acredita em política e que quer fazer 
política, ou seja, trabalhará mesmo, pois,  quem o conhece, sabe que é desta forma que ele 
trabalha. Agradeceu aos Presidentes dos Partidos aliados, iniciando pela Sra. Amélia 
Torraga  – Presidente do PMDB, que trabalhou muito com seus filhos, pedindo-lhe que 
levasse o seu abraço de gratidão a eles e a toda diretoria e grupo do PMDB, sem os quais 
tudo seria mais difícil. Dirigiu-se aos membros do Partido dos Democratas - DEM, 
comentando o apoio recebido do Deputado Estevão Galvão e, prosseguindo, agradeceu o 
grupo do PR, partido do Prefeito eleito Rafael, e do qual é Presidente do Diretório Municipal 
o Ver. Claudinei, agradecendo toda diretoria pela confiança em seu nome, pois, tão logo foi 
sugerido a concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, o aceitaram e acreditaram, portanto, 
dirigindo-se diretamente ao Ver. Claudinei, agradeceu-lhe e a todo grupo, diretoria e filiados 
do partido. Também agradeceu o PP e, em nome do Sr. Renato, estendeu sua gratidão a 
todos da diretoria e filiados que confiaram em seu trabalho, certo de que graças a esse 
grupo também conseguiram realizar um bom trabalho. Ainda agradeceu  todos os membros 
do PTB, partido do qual ele próprio é o Presidente do Diretório Municipal, informando que o 
Vereador mais votado nesta eleição, “Marcelo do Quico”, é deste partido e, estando o Sr. 
Marcelo presente na sessão, dirigiu-se diretamente a ele, agradecendo a sua presença e 
considerando-o merecedor da votação recebida. Em nome do Vereador eleito – Marcelo, 
que assumirá uma cadeira nesta Câmara Municipal,  em janeiro, agradeceu todos os 
membros do seu partido, filiados, diretores e amigos partidários, destacando os amigos 
Deputados Campos Machado, Arnaldo Faria de Sá e Heroilma, que sempre apoiaram e 
ajudaram na administração deste município. Prosseguindo, agradeceu todos os candidatos 
que estiveram com ele na coligação, que trabalharam com muita seriedade e dignidade, 
levando o nome dele e do Prefeito eleito Rafael em todas as casas, o que puderam 
constatar nas visitas realizadas. Registrou nominalmente os Vereadores eleitos que 
integraram a sua coligação, em forma de agradecimento: “Marcelo do Quico”, “Ver. Nei” – 
Presidente do PR que foi uma pessoa fundamental para que a dupla Rafael-Vanderlon 
desse certo, “Paulinho do Remédio”, que poucos ainda o conhecem, mas, é muito 
conhecido no Distrito do Remédio, pessoa fantástica e voltada para a agricultura, 
declarando-se certo de que aquele Distrito terá nele um representante com muita vontade 
de trabalhar, pois é simples, honesto e trabalhador, com capacidade e vontade. 
Continuando, citou a Dra. Sandra Assis, advogada, funcionária pública, que trabalhou muito 
defendendo a bandeira da coligação, solicitando-lhe também estender sua gratidão a toda 
sua família que muito se empenhou nesta campanha. Agradeceu ainda o “ex-Vereador 
Sérgio da Aurora” também eleito pela coligação, que lutou bastante, firme e confiante, 
ingressou no grupo pelo PMDB, acreditando no seu apoio e empenho, à nível de Estado, na 
busca de recursos para o desenvolvimento deste município. Para concluir com eleitos do 
seu grupo, citou o “Ednei da Sabesp”, pessoa simples e merecedora, que teve o prazer de 
conhecer melhor durante a campanha, que trabalhou muito seriamente, ressaltando que é 
de pessoas assim que se precisa, séria e de trabalho em prol da comunidade. Parabenizou 
o Sr. Presidente – Ver. Paulo Arouca Sobreira, reeleito ao cargo de Vereador, desejando 
que dê continuidade ao seu trabalho, registrando a necessidade de unirem esforços. Citou 
ainda a Vereadora Deise, enfatizando que precisará de cada um, porque acredita que só 
com a união que todos conseguirão avançar. Também parabenizou o ex-Vereador Lélis, 
também eleito para o próximo mandato, filiado ao PT, partido importante,  do Governo 
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Federal, desejando-lhe sucesso, certo de que juntos poderão realizar um bom trabalho. 
Parabenizou ainda o ex-Vereador “Mário da Padaria”, também eleito, enfatizando que é um 
amigo, já trabalharam juntos nesta Casa de Leis e sabe da sua honestidade, capacidade e 
vontade de ajudar as pessoas. Por fim, citou o “Militar Kiki”, que foi muito bem votado e 
acredita que trabalhará muito, merecedor desta oportunidade. Enfatizou que o slogan de 
campanha da sua coligação reforça sua manifestação, “O povo não esquece quem 
trabalha”, portanto, acredita que, se todos trabalharem direito e prestarem contas ao povo, 
chegarão onde querem chegar. Ressaltou que o Prefeito eleito Rafael foi feliz na escolha 
desse slogan, reiterando sua gratidão ao mesmo pela confiança e por todo o ocorrido 
durante a campanha eleitoral. Em especial, agradeceu ao povo, pois, graças a ele foram 
eleitos com uma votação expressiva e esperada, porque dava para perceber que a 
população esperava que eles (Engº. Rafael – Prefeito e Ver. Vanderlon – Vice-Prefeito para 
o mandato de 2013 a 2016) assumissem a Prefeitura Municipal. Enfatizou que foi graças a 
cada um dos eleitores que conseguiram passar por este período eleitoral e saírem 
vitoriosos, também graças ao apoio das lideranças de bairros, como ocorreu em muitos da 
zona rural, também aos Amigos da Associação dos Recicladores, aos quais disse que 
trabalhará muito para dar-lhes o suporte que merecem, enfatizando que isso não será favor, 
mas, obrigação, já que aquelas meninas ajudam a favorecer o município. Também 
agradeceu todos aqueles que acreditam que eles farão um bom trabalho, citando toda 
família do Prefeito eleito Rafael – Carlinhos, Pedro, André, as meninas da Câmara e os 
funcionários públicos que estiveram do lado deles. Registrou a todos que acreditaram neles, 
que tenham a certeza de que, a partir de janeiro, quando assumir seu cargo de Vice-
Prefeito, trabalhará muito, pois, confia no Prefeito eleito Rafael e está certo de que terá 
espaço para desenvolver seu trabalho. Com relação aos comentários sobre o Sr. Rafael, o 
orador informou que ele assumirá e juntos vão realizar um trabalho, nos quatro anos, com 
seriedade, e para isso contam com o apoio da Câmara de Vereadores, apoio de Deputados 
e partidos, principalmente, com o apoio da população. Agradeceu ainda aos Coordenadores 
da Campanha Política do seu grupo, que foram fiéis e firmes, até o último momento, 
rogando a Deus que lhes dê muita sabedoria para que possam cumprir o compromisso 
assumido perante o povo. Agradeceu os Nobres Pares que não foram eleitos, desejando-
lhes sorte na vida, no que quer que se dediquem a partir do próximo ano. Por fim, 
agradeceu ainda os adversários do seu grupo que os respeitaram, citando o amigo e Nobre 
Colega Agnaldo Bueno, que também disputou uma vaga na Prefeitura Municipal, pois, 
durante as eleições, tiveram um bom relacionamento, com recíproco respeito, e que não 
precisavam ocorrer algumas coisas no processo democrático, como pessoas que tentaram 
jogar sujo. Ressaltou que, mesmo assim, o povo soube escolher, portanto, reiterou sua 
gratidão. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  iniciou cumprimentando 
o Prefeito eleito – Engº. Rafael do PR e os atuais Vereadores reeleitos – Paulo, Deise e 
Claudinei, bem como os demais eleitos, citando nominalmente a Dra. Sandra e Ednei, 
desejando-lhes boa sorte. Enfatizou que a competição acabou e acredita que, quem tem a 
ganhar, é a cidade, portanto, espera que, nos próximos quatro anos, o PR possa governar 
com sabedoria, buscando o melhor para o município. Desejou a todos um bom trabalho, 
enfatizando que este município precisa de desenvolvimento, de muitos benefícios, pois o 
povo está carente e todos sabem disso. Acrescentou que, a partir de janeiro, começa um 
novo ano, e todos sabem que o município enfrenta uma crise que deve ser encarada com 
sabedoria, enfatizando a necessidade de buscar recursos. Desejou boa sorte ao Prefeito 
eleito, para que conduza toda esta situação financeira de crise que existe neste município. 
Também agradeceu todas as pessoas que acreditaram no seu trabalho e continuaram o 
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apoiando, destacando sua família, seus amigos e toda população que o elegeu no mandato 
passado, desejando um bom mandato a todos os novos eleitos. Deixou à população, o 
recado de que, até o final do ano, continuará trabalhando, portanto, estará à disposição para 
tudo o que precisar dele. Dirigindo-se ao Nobre Par Vanderlon, reportando-se à sua 
manifestação, disse que, no tocante à Área de Saúde, nada poderia dizer, entretanto, 
quanto à limpeza da cidade, disse que já viu, nesta data,  algumas pessoas trabalhando sob 
o sol quente, contudo, enfatizou que é muito serviço limpar a cidade inteira, acreditando 
sejam necessários dois ou três dias. Concluiu dizendo que não é um serviço que se realiza 
de um dia para outro, mas, garantiu que já teve início nas proximidades das escolas, 
bastando dar tempo ao tempo para que as coisas sejam realizadas. O VER. ANGELINO 
RODRIGUES agradeceu a presença de todos, destacando o Prefeito e Vereadores eleitos 
e, em seguida, agradeceu os votos recebidos dos seus amigos, embora não tenha 
conseguido a reeleição. Parabenizou os Nobres Vereadores Claudinei, Deise e Paulo, 
reeleitos para o próximo mandato, esperando que, junto aos demais eleitos, trabalhem muito 
junto ao Prefeito Rafael, cujo trabalho já conhece, pois, esteve no cargo de Vereador no seu 
mandato anterior. Disse acreditar que juntos,  os novos Vereadores eleitos e os três 
reeleitos, prestarão um bom serviço ao município e finalizou rogando as bênçãos de Deus a 
todos os presentes.  Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Pedro da Fonseca, o 
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou parabenizando todos os eleitos no último pleito 
eleitoral, sejam os novos ou os Vereadores reeleitos como ele, Vers. Claudinei e Deise. 
Também parabenizou o processo democrático, apesar de algumas interferências já 
previstas, esperando que os novos eleitos assumam com empenho e responsabilidade para, 
realmente, melhorarem as condições deste município. Ressaltou estar certo de que os 
Vereadores que comporão a Câmara Municipal estarão para apoiar toda e qualquer 
situação que venha atender as necessidades do município, como as solicitações do Prefeito 
eleito Rafael. Disse que os Vereadores Vanderlon e Claudinei, que sempre acompanharam 
os trabalhos desta Casa de Leis, sabem que ele (o orador) sempre se empenhou na busca 
de recurso objetivando uma melhor organização deste município. Disse que, embora as 
divergências políticas, nunca tiveram desentendimentos, portanto, isso lhe valeu e lhe 
acrescentou nestes quase quatro anos de mandato legislativo.  Prosseguindo, parabenizou 
todos que trabalharam “por trás dos bastidores”, seja para o Prefeito Rafael, para o Prefeito 
Adilson ou para o Ver. Agnaldo, candidato ao cargo de Prefeito Municipal, pois, todos se 
empenharam nessa disputa, que foi difícil, para que, como sempre se deseja, vencesse o 
melhor, e que, dentro do quadro e conjunto atual, demonstrou que o melhor foi o Prefeito 
Rafael. Lembrou que, nestes três anos e nove meses, o município passou por muitas 
dificuldades, cobradas por esta Casa de Leis, e enfatizou que,  no próximo mandato, este 
Legislativo continuará cobrando, sempre com a consciência de que os Poderes constituídos 
devem se ajudar, pois, em todos os momentos, deixou isso tornar-se público. Registrou sua 
gratidão a todos aqueles que acreditaram no seu trabalho e lhes confiaram seus votos, bem 
como àqueles que se empenharam em ajudá-lo na conquista da reeleição. Agradeceu 
também os funcionários dos Setores Municipais de Saúde, Educação e Obras, os quais 
enfrentam sérias dificuldades e expõem desafios aos novos eleitos, Vereadores, ao Prefeito 
Rafael e seu Vice-Prefeito – atual Ver. Vanderlon. Finalizou agradecendo a Deus, 
esperando que todos eleitos cumpram um ótimo mandato. Reassumindo a presidência e 
não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra,  como Líder 
de Bancada (PT),  ao Ver. Agnaldo Bueno que, dirigindo-se aos eleitos e reeleitos 
presentes no plenário desta Casa de Leis, desejou-lhes, em nome do Partido dos 
Trabalhadores, saúde, sucesso e que Salesópolis pegue um novo trilho, o do progresso, do 
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desenvolvimento e da  honestidade. Parabenizou todos os eleitos pelo grande trabalho, 
esperando que, no próximo ano, todos contribuam para uma Salesópolis melhor. Em 
seguida, também concedeu a palavra, como Líder de Bancada (PTB) ao Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes,  o qual disse que, ao usar da palavra anteriormente, esqueceu de um 
agradecimento especial, para o Distrito Nossa Senhora do Remédio, colégio eleitoral em 
que foram muito bem votados,  registrando seu compromisso, carinho e respeito para com 
aquela região, Distrito, Bairro Bragança e demais bairros adjacentes. Também agradeceu 
todas as crianças pelo carinho recebido durante o período eleitoral, declarando que ficou 
marcado este carinho, seja através de pedidos para uma foto com o candidato e ex-Prefeito 
Rafael ou cantando a música de campanha da dupla Rafael-Vanderlon. Na condição de 
Líder do PTB, agradeceu ao povo do Distrito do Remédio pela confiança e votação que 
receberam e, finalizando, reiterou a gratidão a todas as crianças deste município, 
considerando este o carinho mais puro que se pode receber.  O SR. PRESIDENTE, 
considerando o processo democrático sempre presente nesta Casa de Leis, para o qual ele 
próprio sempre trabalhou, também franqueou a palavra ao Prefeito eleito – Engº. Benedito 
Rafael da Silva, presente no Plenário, o qual iniciou cumprimentando todos os presentes, 
registrando que, estar nesta Casa de Leis, era um momento de rara satisfação, 
principalmente, para agradecer a população de Salesópolis, aos políticos e todos da classe 
política desta cidade que aprenderam neste grande processo de amadurecimento 
democrático. Disse que foi uma campanha difícil, porém tranqüila, com amizade, respeito e, 
acima de tudo, com a consideração e o carinho das pessoas, pois,  não foi provocado por 
nenhum adversário. Comentou que ele e o Ver. Vanderlon estiveram na zona rural e urbana, 
nas caminhadas e, quando alertados sobre os riscos da campanha e sugerido até mesmo a 
companhia de um segurança, respondeu que, em Salesópolis, isso não era necessário, pois 
esta cidade é uma terra de amigos, de famílias, famílias essas que os elegeram. 
Reportando-se à manifestação do Ver. Vanderlon, declarou-se feliz pela recepção que 
tiveram das crianças, comnetando que uma mãe lhe relatou que sua filha, de dois anos, 
queria usar vestido de bolso para colocar o “santinho do Rafael” e distribuí-los a quem 
chegasse em sua casa. Comentou que recebeu telefonemas de uma mãe, solicitando-lhe 
visitá-la porque seu filho, de três anos,  queria tirar uma foto com ele. Enfatizou que isso é o 
que vale à pena, portanto, estará junto com todos os companheiros eleitos e dirigentes de 
partidos para que, assumam o compromisso de estarem todos juntos, durante as vinte e 
quatro horas do dia, empenhados em dar as melhores condições que o povo precisa. 
Relatou que, andando por toda a cidade, sentiu na pele e no próprio coração, o sofrimento 
de centenas de pessoas excluídas desta sociedade, pois, não têm nada, nem comida, nem 
apoio, nem remédio. Lamentou porque Salesópolis é uma cidade da Grande São Paulo, 
Estado mais rico da Federação, portanto, não se pode aceitar que pessoas ainda sejam 
submetidas à trabalho escravo. Acrescentou que não se admite em país algum o serviço 
escravo, enquanto em Salesópolis há pessoas impedidas de ter energia elétrica em suas 
casas, para evitar que assistam televisão à noite e isso atrapalhe acordar cedo para 
trabalhar, o que não se pode admitir. Enfatizou que seu trabalho será neste sentido, seu 
compromisso será primeiramente com essas pessoas, irmãos excluídos da sociedade, 
pedindo empenho de toda sociedade, Câmara Municipal, associações, entidades de classe 
e demais companheiros, para que, juntos, numa só corrente,  lutem para conseguir tirar as 
pessoas desta situação. Aos demais, disse que lutarão para que tenham oportunidade de 
crescer, seja no comércio ou em outro emprego, assim como na educação e saúde, 
enfatizando a necessidade de garantir educação de qualidade ao povo salesopolense, pois, 
só com educação é que poderão tirar essas pessoas desta situação, motivo pelo qual seu 
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lema foi saúde para poder trabalhar e educação para se empregar, acreditando que, 
resolvendo este binômio, será possível avançar. Dirigindo-se aos Vereadores eleitos, 
presentes no plenário desta sessão, disse esperar contar com eles, assim como contará 
com os que não foram eleitos, que tenham capacidade e experiência para contribuir, 
enfatizando que espera contar com o apoio de todos. Agradeceu, em especial, a sua esposa 
Paula Tenório, guerreira, que trabalhou de casa em casa e sempre esteve ao seu lado, 
assim como agradeceu os demais membros de sua família,  filhas, irmãos e sobrinhos. 
Também agradeceu especialmente ao seu candidato a Vice-Prefeito – Ver. Vanderlon, 
declarando que ficou surpreso, muito feliz e com sorte de escolhê-lo como seu Vice-Prefeito, 
dentre um leque de pessoas, ressaltando que, quando indicaram seu nome, não esperava 
que fosse uma pessoa que conquistou tanto respeito e consideração nesta cidade. 
Comentou que percebeu isso, principalmente, na zona rural, pois, foram muitos lugares em 
que passou e ouviu as pessoas dizerem que votaria nele (candidato a Prefeito) por causa do 
Vereador Vanderlon (candidato a Vice-Prefeito). Declarou-se orgulhoso por tê-lo ao seu 
lado, dirigindo-se ao próprio Ver. Vanderlon, agradecendo a ele e a toda sua família e 
registrando que, juntos, serão dois Prefeitos, como sempre fez, para ajudar esta cidade e, 
finalizando, agradeceu a todos e ao Sr. Presidente, por esta oportunidade. 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 08 de Outubro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
15 de Outubro de 2012.  
                       


