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              ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Outubro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quinze dias do mês de Outubro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Oitava 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: 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 108 – Solicitando ao Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, agendar uma reunião com o Secretário de Saúde do 
Estado e Diretoria Regional de Saúde, para que autorizem a transferência dos seus 
médicos, disponibilizados atualmente no Posto de Saúde local, para atendimento das suas 
20 horas semanais no Pronto Atendimento da Santa Casa de Misericórdia Frederico 
Ozanan, a fim de minimizar e até evitar a falência no atendimento e, ainda para minimizar a 
apreensão das gestantes, seja determinado ao Dr. Gilberto Lozano – Diretor Clínico, Vice-
Prefeito e também Médico Ginecologista do Estado disponibilizado neste município, cujo 
salário do Estado, certamente continua recebendo, para que também retome o atendimento 
na Santa Casa local; 109 – Bem como ao Vice-Prefeito Municipal/Diretor Clínico,  Provedor 
e Administrador da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,  expor para toda 
população qual a situação desta, especialmente, esclarecendo se foi por determinação da 
Vigilância Sanitária que está impedida de realizar internações, partos e outros diversos 
atendimentos, bem como esclareçam por quê, somente após a derrota eleitoral, o 
atendimento foi paralisado e, também solicitando ao Presidente da Câmara Municipal, 
convocar o Secretário Municipal de Saúde, o representante da entidade/associação criada 
para administrar a Santa Casa local e o próprio Sr. Prefeito Municipal a virem nesta Casa de 
Leis, entre os dias 15 e 20 de Outubro, munidos de relatório, para também expor a real 
situação da saúde neste município,  antes da deliberação do Projeto de Lei que dispõe 
sobre o Orçamento deste município para 2013; e 110/12 – Determinar ao Secretário 
Municipal de Obras e Fiscal Municipal responsável pela obra do CEREBF, paralisá-la e 
agendar reunião na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos aos Vereadores, no 
prazo de 48 horas, contados a partir da Sessão Ordinária a ser realizada no dia 15 de 
Outubro, alertando-o que, do contrário, o caso será levado ao Ministério Público, bem como 
que sejam suspensos todos os pagamentos à empresa responsável pela citada obra até o 
esclarecimento de todos os pontos pendentes, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira – 
desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 010/12  – DE CONGRATULAÇÕES a todos 
os Professores do Município de Salesópolis, pela passagem do “Dia do Professor”, 
comemorado no dia 15 de Outubro, data esta oficializada, nacionalmente, como Feriado 
Escolar pelo Decreto Federal Nº 52.682, de 14 de Outubro de 1963, do Ver. Claudinei José 
de Oliveira e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 142/12 - Solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal, Interceder junto à SABESP, objetivando o prolongamento da rede 
de água até a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, localizada à Rua Vinte 
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e Oito de Fevereiro, próximo ao Nº 700; bem como a colocação de um buster para bombear 
água até a Oficina Terapêutica Cilene Maria de Moraes, próxima a citada associação que, 
no momento, encontra-se sem água, fato que ainda se repete com os moradores da Rua 
Sebastião Soares Leite, da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque – desp.: Encaminhe-se, 
lida no Expediente; COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da 
Saúde – no valor de R$ 30.156,83 para o Pagamento de PAB FIXO – competência 
Setembro/2012 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura o Sr. Presidente 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA 
DUQUE justificando oralmente sua Indicação Nº 142, disse que esteve verificando o 
problema da falta de água enfrentado pelos trabalhadores da ARES – Associação dos 
Recicladores de Salesópolis e moradores da Rua Sebastião Soares Leite, decidindo pela 
apresentação desta proposição. Relatou que, após tomar conhecimento do fato, conversou 
com o Sr. Domingos – Encarregado do Posto Operacional da Sabesp, quem lhe informou 
que, antigamente, havia uma caixa d’água que bombeava água até aquele local, contudo, 
devido o aumento da população naqueles arredores, não há mais pressão para a água 
chegar até lá, sugerindo a colocação de buster para distribuição de água naquela região. A 
oradora falou que, a referida associação,  conta com dezenove funcionários, além de dez 
moradores, totalizando vinte e nove pessoas que somados aos trinta atendidos e 
funcionários da Oficina Terapêutica, totalizam cinqüenta pessoas enfrentando dificuldades 
com a falta de água, além dos moradores da citada Rua Sebastião Soares Leite. 
Acrescentou que todos estão reclamando e pedindo medidas, portanto, espera contar com o 
apoio dos Nobres Pares para conseguir resolver este problema que já é grave neste começo 
de primavera, mas, poderá piorar com a chegada do verão. Disse saber da existência de um 
poço no terreno da Oficina Terapêutica, bem como sabe que a ARES, antigamente,  era 
abastecida pela água do Centro Esportivo Municipal, o que atualmente também se tornou 
inviável. Não bastasse isso, lembrou que não há como o caminhão pipa abastecer tais 
locais, porque necessitam de água potável e, não sendo este tipo de água oferecido pelo 
referido caminhão, restou à Oficina Terapêutica, na qual a oradora é professora, comprar 
água de galão para alimentação, limpeza e higiene. Por fim, enfatizou a necessidade da 
adoção de medidas com a maior rapidez possível, pois, não há mais como esperar a 
solução para um amanhã qualquer. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA declarou seu 
apoio à Indicação Nº 142 de autoria da Nobre Colega Deise, acrescentando que tomou 
conhecimento de alguns fatos e não entendeu,  como as Secretarias Municipais de Saúde e 
de Educação autorizaram o funcionamento da citada Oficina Multidisciplinar em local onde 
não há água disponível, mesmo considerando a alternativa do abastecimento por galões. 
Lembrou que esta cidade tem água à vontade, tanto que há um convênio de fornecimento 
firmado entre o Município e a Sabesp, cabendo, portanto,  ao Poder Executivo, através da 
Secretaria Municipal correspondente, ter acionado e tomado uma posição para evitar este 
fato que é complicado e, considerado uma questão de saúde pública. Falou que, ao tomar 
conhecimento do fato, lamentou-o por saber que naquela Oficina Multidisciplinar as  
crianças com necessidades especiais são atendidas sem água, portanto, a Administração 
Municipal deveria ter tomado uma posição, há muito tempo para solucionar este caso. Em 
aparte, a Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque reiterou que não se trata apenas da Oficina 
Terapêutica (dos portadores de necessidades especiais), mas, também da ARES – 
Associação dos Recicladores de Salesópolis, que conta com vinte e nove pessoas, sendo 
dez moradores, inclusive crianças, todos enfrentando o mesmo problema.  Retomando, o 
orador acrescentou que a situação é realmente grave e requer solução urgente,  
enfatizando que a Administração Municipal já deveria ter proporcionado as condições ideais 
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para o funcionamento das citadas Oficina e Associação. Prosseguindo, o orador disse que, 
preocupado com outros problemas deste final de ano, apresentou alguns questionamentos 
através de requerimentos, especialmente, por considerar que, embora algumas pessoas 
contem com Plano de Saúde, os primeiros socorros sempre são realizados na Santa Casa 
local. Falou que há boatos sobre falta de médico ou de problemas com internação, entre 
outros e,  a cada dia que passa,  surgem novos comentários. Esclareceu que são boatos ou 
comentários, pois, não recebeu, até o momento, na condição de membro da Comissão 
Permanente de Saúde desta Casa de Leis,  nenhum documento acerca da situação da 
Santa Casa, nem tampouco sobre a criação de uma associação para cuidar dela ou sobre 
seus membros, ou ainda da própria Provedoria.  Lembrou que, no início desta gestão, havia 
um senhor, provavelmente funcionário do Estado,  pago para trabalhar nas questões de 
Vigilância Sanitária deste município, contudo, este mesmo senhor apareceu, ultimamente, 
fazendo levantamentos acerca da Santa Casa, o que considerou estranho. Comentou que 
há inúmeros médicos do Estado disponibilizados para atender neste município, os quais,  na 
sua opinião, deveriam todos atender na Santa Casa local, conforme propôs em seu 
Requerimento Nº 108. Esclarecendo sua proposta disse que,  primeiramente a apresentou, 
porque os Postos de Saúde não funcionam no período noturno e, seguidamente, porque 
seja nestes ou na Santa Casa local, há falta de materiais, portanto, bastaria definir apenas 
um local de atendimento, onde a população procure um médico e o encontre, ainda que 
seja apenas para os casos de emergência. Informou que, na citada proposição, solicita 
ainda o agendamento de reunião com o Diretor Regional de Saúde para solicitar-lhe apoio, 
evitando que, mais uma vez,  a população pague por erros administrativos. Questionou 
quem é o Provedor e o Administrador da Santa Casa local, quem responde pela Área de 
Saúde deste município, quem está substituindo a Secretária Municipal de Saúde, para que 
venham a esta Casa de Leis expor a real situação da dívida atual,  pois todos precisam de 
atendimento na saúde. Declarou ter dó das gestantes, comentando que quatro delas já o 
procurou sem saber o que fazer quando chegar a hora do parto, nem para onde serão 
encaminhadas. Falou que a Diretoria Regional tem que dar um posicionamento para estas 
gestantes, as quais poderão ter sua pressão alterada ou outros problemas de saúde, 
colocando em risco a gravidez, tudo consequente desta situação indecisa. Lamentou o fato, 
dizendo que, “deixou chegar no abacaxi que chegou” e agora ninguém se manifesta, 
ninguém vem à público ou na sessão desta Casa de Leis, expor o que aconteceu, o que 
está acontecendo e como vai ficar. Também questionou qual a estratégia da atual 
administração para os próximos dois meses e para a própria Área de Saúde neste final de 
mandato, já que o caso é muito sério e a situação é alarmante. Lembrou que falaram de 
tantos benefícios, como a implantação do PSF – Programa de Saúde da Família entre 
outros, mas, o que se vê, é “o fim do poço”, haja vista que nem pode deixar paciente 
internado na Santa Casa local e, os que o são,  logo no dia seguinte são transferidos. 
Acrescentou ainda que, se há coisas erradas, devem ser mostradas, expostas com 
seriedade, para buscar a solução dos problemas, evitando o “achismo” e “diz-que-diz” nas 
ruas. Lembrou que, quando precisou repassar recurso extra para a Santa Casa local, os 
Vereadores aprovaram, assim como aprovaram o aumento no valor do repasse, mas, não 
sabem quem são as pessoas que integram esta nova associação ligada à Santa Casa local, 
os funcionários da atual Administração que a integram, comentando saber até que um 
destes funcionários, após a derrota do Prefeito Adilson nas urnas,  já apresentou sua carta 
de exoneração do cargo na referida associação. Disse que “a bucha é grande” e vai sobrar 
para muitas pessoas devido à má administração que está clara para todos, portanto, pediu à 
Deus que a população local não precise de urgência, situação que colocará todos à risco de 
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perder entes queridos por falta de planejamento e organização. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, disse esperar que os responsáveis venham a esta Casa de Leis para expor a 
situação à toda a população, desde o valor da dívida, quais médicos não atendem mais, se 
é possível transferir os médicos do Estado, atualmente trabalhando do Posto de Saúde para 
a Santa Casa, se realmente não serão realizados partos e, neste caso, para onde serão 
encaminhadas as gestantes. Disse ainda ao Sr. Presidente que, como trabalhou na Área de 
Saúde Municipal, sabe bem da necessidade em garantir tranquilidade às gestantes quanto à 
assistência no momento do parto. Por fim, solicitou o empenho de todos Vereadores, 
esperando que o Chefe do Poder Executivo venha a esta Casa de Leis, explanar sobre a 
verdadeira realidade da Área de Saúde, bem como divulgar os nomes daqueles que 
contribuíram para chegar à atual situação. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta 
a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL  e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A 
VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que, novamente, falaria da “Novela – 
Lombada”, relatando que, no último feriado de doze de outubro, por volta das nove horas da 
manhã, nas proximidades da “Padaria do Argentino”, um carro passou pelo local em alta 
velocidade, aproximadamente, oitenta quilômetros por hora e,  ao se desviar de um 
cachorro que atravessava a pista, derrapou e quase bateu na calçada próxima à Loja Sonho 
Meu. Comentou que a placa do citado veículo foi anotada, constatando ser de morador da 
cidade, portanto, conhecedor do trecho e conclui-se que corria por opção, assim como 
escolheu correr risco pelo seu erro. Disse que,  muitas vezes, vem falando da necessidade 
de colocar lombada ou outro tipo de redutor de velocidade no local, antes que seja 
necessário colocar uma cruz, representando o falecimento de alguém, o que acredita, não 
demorará muito a acontecer. Lamentou a falta de respeito diante de tantos pedidos para 
uma medida preventiva naquele local, sejam os pedidos feitos nesta Casa de Leis ou pelos 
próprios moradores e comerciantes daqueles arredores. Questionou se será necessário 
colocar um monte de terra no local, ou ainda pedir a um caminhão de empresa privada para 
colocar concreto. Concluindo, declarou-se envergonhada por, mais uma vez,  usar a tribuna 
e insistir tanto por esta lombada, contudo, enfatizou que o faz por estar certa de que, no dia 
em que ela for implantada, haverá banda para comemorar o feito. Parabenizou todos os 
Professores por esta data: “Quinze de Outubro - Dia do Professor”, acrescentando que a 
classe merece os parabéns todos os dias, pois, todos os demais profissionais devem sua 
formação aos seus Professores. Por fim, desejou felicidades a todos os Professores pela 
grande responsabilidade, especialmente, os que trabalham com crianças, lembrando que 
todos são responsáveis pela formação dos profissionais deste País e do mundo todo. O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou solicitando aos Nobres Pares, 
especialmente, aos que gostam de esporte, para visitarem as obras que vêm sendo 
realizadas no Centro Esportivo Municipal. Disse que já apresentou requerimento acerca 
daquela obra, contudo, nesta data, recebeu uma resposta do Secretário Municipal de Obras, 
dizendo que tinha muito a fazer, e não lhe sobrava tempo para responder aos 
questionamentos do orador. Lamentou o fato, dizendo que os requerimentos têm prazo a 
serem cumpridos e, mesmo assim, a todos que apresentou, recebeu pedido para dilação de 
prazo. Acrescentou que, ainda assim,  se não cobrar a resposta, também não recebe, 
lamentando que,  sem os projetos e planilhas em mãos, não consegue chegar ao local e 
fazer a devida fiscalização. Reiterou que todos os que gostam de esporte deveriam ver a 
forma da construção da Quadra de Areia de Voleibol que, quando for utilizada, certamente, 
os atletas baterão a cabeça numa quina próxima ao espaço que ocuparão. Também 
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comentou que,  na Quadra de Bocha e Malha,  atualmente de cimento, estão colocando 
saibro na pista, bem como destruíram o vestiário que nem foi entregue, além do alambrado 
quebrado e o barranco sujeito a risco de desbarrancar e interditar a estrada do Bairro do 
Bracaiá. Disse esperar que os Nobres Pares analisem e procurem saber se é daquela forma 
que deveria ter sido feita a obra, pois, a ele “partiu o coração”, já que tanto se falou, para 
depois fazerem o que vêm fazendo. Dirigindo-se ao Nobre Par Vanderlon, que assumirá a 
cadeira de Vice-Prefeito no próximo ano, solicitou-lhe também visitar o local, registrando 
que,  diante da falta de planilha e projeto nesta Casa de Leis, enviará o caso ao Ministério 
Público para que tome as devidas providências. Disse que todos os responsáveis pelas 
obras realizadas na cidade querem receber, embora elas não tenham sido concluídas, por 
isso solicitou a todos os presentes que possam contribuir que o façam, informando-o de 
tudo quanto souberem.  Relatou que recebeu um pedido do Conselho Tutelar, solicitando 
apoio para que tenham um veículo disponível para trabalhar, haja vista que o veículo que 
pertence a este conselho, encontra-se encostado em uma Oficina Mecânica, aguardando o 
pagamento do conserto, no valor de dezessete mil reais. Disse que alguma coisa tem que 
ser feita, pois, há pessoas necessitando do atendimento deste conselho e, prosseguindo, 
questionou até que ponto esta Casa de Leis poderá contribuir ou firmar uma parceria para 
evitar que as coisas continuem como estão. Acrescentou que referido ofício será 
transformado em Indicação, para apresentar na próxima sessão, passando o caso ao 
Presidente desta Casa de Leis. Reportando-se ao Plano de Carreira dos Funcionários 
Públicos Municipais, lembrou que, em resposta a um requerimento desta Casa de Leis, o Sr. 
Prefeito Municipal informou, em fevereiro,  que contratou uma empresa especializada, 
denominada IBC – Instituto Brio Conhecimento e, em curto prazo, referido plano estaria 
pronto, contudo, ainda não recebeu nada, nem sequer uma explanação do referido instituto, 
pois, nem sabe que fim levou este plano. Disse que a empresa tem que expor os estudos 
realizados, mostrar o que já fez, afinal, disse o orador, é dinheiro público que ela recebeu. 
Retomando sobre as obras, leu um trecho da resposta do Secretário Municipal de Obras, 
conforme segue transcrita: “...considerando que a secretaria está com uma demanda muito 
grande de serviço e procedimentos a serem adotados, solicitamos a extensão do prazo para 
resposta do referido processo..” Terminada a leitura, o orador acrescentou que não 
precisaria ter pedido o envio de projetos, há lei que determina tal envio, portanto, registrou 
que fará os devidos encaminhamentos, evitando se diga que os membros da Comissão de 
Obras estão deixando as coisas acontecerem, principalmente, após as eleições, e que 
ninguém está fazendo nada. Falou ainda que, em reunião da citada comissão, discutirão o 
assunto e tomarão a decisão. Comentou que, segundo informações, Salesópolis está 
perdendo os dois micros recebidos,  por falta de adequação da documentação necessária, 
contudo, lembrou que referidos veículos chegaram há tempos, consequentemente, a 
situação está pendente há tempos. Por fim, disse esperar que o município não perca tais 
veículos, pois, desde 2010 há problemas, esperando então que a Administração Municipal 
agilize os trâmites, evitando devolver aquilo que é tão difícil conseguir e que requer muito 
empenho dos Vereadores para conseguir recursos para a cidade, não podendo perdê-los 
por falta de entrega de documento, por parte do Chefe do Poder Executivo. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES  reportando-se à manifestação do orador que o 
antecedeu, disse que fará questão de visitar as obras do Centro Esportivo Municipal 
juntamente com os demais Pares interessados. Declarou ter estranhado a resposta do 
Secretário Municipal de Obras, em solicitar a dilação de prazo para resposta de 
requerimento, pois, muitas vezes, os Vereadores solicitam documentos que, certamente, já 
estão disponíveis no Setor de Convênios, como é o caso dos projetos e planilhas, dos quais, 
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bastaria enviar uma xerox, mas, acredita que não os enviam para dificultar o trabalho dos 
Vereadores. Concordou com o Nobre Par sobre a necessidade de tomar providências e, não 
tendo solução, o caso deve ser enviado mesmo ao Ministério Público para que apresentem 
as respostas pendentes naquele órgão. Alertou que esta medida servirá para evitar que os 
Vereadores sejam responsabilizados por verem coisas erradas e não fazerem a parte que 
lhes cabe e concluindo, dirigiu-se ao Nobre Colega, dizendo que poderá contar com ele 
(orador). Quanto ao risco do município perder os microônibus, acredita que todos os 
Vereadores, que ainda estarão no cargo até o dia trinta e um de dezembro, devem se unir  
lutar para segurar ambos veículos, tão necessários às Áreas de Educação e Transporte, 
seja para levar os estudantes a viagens culturais ou de lazer, ou ainda para os atletas da 
cidade participarem de campeonatos, todos, atualmente, enfrentando tremendas 
dificuldades por falta de transporte. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, cobrou-lhe o 
agendamento da reunião com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, lamentando que 
toda semana tem que ligar para o Sr. Marco Scarpa solicitando atendimento a munícipes, 
contudo, ele responde que verá, mas, nada resolve, portanto, uma situação chata para um 
Vereador. Informou que há munícipes, esperando a ligação de energia desde o dia cinco de 
novembro do ano passado, o que demonstra que a população local está sendo tratada com 
descaso, parecendo até que estão brincando com a situação. Ressaltou que aquela 
empresa não pode vir a Salesópolis e agir como quer,  e que os Vereadores não podem 
concordar,  nem aceitar, portanto, espera que o Sr. Presidente agende a reunião, alertando 
que, do contrário, solicitará orientação ao Assessor Jurídico deste Legislativo para saber 
quais medidas poderá adotar. Acrescentou que não dá mais para suportar a situação em 
vendo a população procurá-lo,  em seu gabinete, contatar a empresa ser atendido com má 
vontade, além da péssima qualidade do serviço prestado, seja da própria empresa ou de 
suas terceirizadas. Lembrou ainda que o povo de Salesópolis paga caro, pois, não bastasse 
esta cidade ser “engessada” pela Lei de Proteção dos Mananciais, também não há respeito 
por parte daqueles que deveriam dispensá-lo ao povo. Reiterou o pedido da reunião e disse 
que, do contrário, também solicitará apoio de Deputados para evitar que referida 
concessionária continue “brincando” com a população de Salesópolis. Disse que não sabe 
mais o que responder aos munícipes, relatando que, já enviou cinco e-mails acerca de um 
mesmo problema. Acrescentou ainda que tudo parece, que o pessoal da Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil,  pensa que em Salesópolis as pessoas não têm o que fazer 
e podem ficar na internet enviando e-mails sobre o mesmo problema. Concluiu dizendo que 
há moradores precisando mudar para suas casas próprias e estão impedidos por não 
conseguirem a necessária ligação de energia elétrica. Parabenizou os Professores, 
enfatizando que é uma profissão nobre, ressaltando que, ensinar, não é para qualquer um, 
requer muita paciência, gostar de pessoas e, especialmente de crianças, pois, além de 
ensinar a disciplina que lhes cabe, ainda devem transmitir valores fundamentais de 
cidadania. Por fim, estendeu os elogios a todos os profissionais da Área de Educação deste 
município e de toda região, enfatizando que os Professores salesopolenses sempre 
orgulham esta Câmara Municipal e todo município de Salesópolis. Não havendo mais 
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE registrou que esteve em reunião com o Sr. Marco 
Scarpa,  da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, portanto, concorda que aquela 
empresa “está deixando Salesópolis na mão” diante do compromisso que já assumiu com 
esta Câmara Municipal. Falou que chamará novamente o representante daquela 
concessionária para uma reunião, nesta Casa de Leis e, caso não sejam solucionados os 
problemas, os problemas relativos a todas as ligações pendentes devem ser encaminhados 
ao Ministério Público, procedimento adotado quando não se consegue sucesso pelas vias 
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normais. Enfatizou ainda que este mesmo procedimento deve ser adotado com as demais 
concessionárias, como as de fornecimento de água e telefone.  Por fim, disse que, conforme 
dispõe o Artigo 67 da Lei Orgânica do Município, logo após a celebração de contratos e 
convênios, as cópia dos documentos devem ser enviados a esta Casa de Leis, contudo, 
pelo que se lembra, nestes quatro anos, nenhuma cópia foi enviada.  O Ver. Claudinei 
José de Oliveira interpelou o Sr. Presidente, acrescentando que, se eles (Prefeitura 
Municipal) quisessem, teriam enviado alguns documentos. Retomando, o SR. PRESIDENTE 
disse que aconteceram muitas celebrações de convênios, portanto, sugere acrescentar um 
prazo na Lei Orgânica, ou seja, no Inciso VII do referido Artigo 67 da Lei Orgânica, deverá 
acrescentar um prazo para que o Prefeito remeta à Câmara, cópias reprográficas de todos os 

contratos, aditamentos, acordos, convênios, rescisões e nomeações de servidores, celebrados pela 

administração pública municipal e suas autarquias.  Disse acreditar que tendo o prazo estipulado,  será 
melhor para ter uma resposta mais rápida, portanto, solicitou aos Nobres Pares para juntos,  
se empenharem nesta alteração que interessa à população e aos Vereadores, além do que 
o benefício será melhor. Ato contínuo, concedeu a palavra como Líder de Bancada (PR),  
ao Ver. Claudinei José de Oliveira informou que no próximo sábado, quando se realizará a 
Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, ele não poderá participar porque estará 
em Brasília, justificando assim sua ausência. Registrou suas homenagens aos Professores, 
pois, ele também integra esta classe e sabe que há muitas pessoas ligadas aos demais 
Vereadores, portanto, esta Casa de Leis deve ser solidária aos profissionais da Área de 
Educação.  Acrescentou que as pessoas não são nada sem a educação, que o País não 
cresce sem a educação, motivo pelo qual, desde que assumiu o cargo de Vereador procura 
defender, brigar e solicitar informação desta área, pois é o setor que mais recebe recurso 
financeiro. Todos conhecem as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área desta 
cidade e das demais,  e finalizou parabenizando todos os Professores. O SR. PRESIDENTE 
comunicou aos Vereadores que poderão apresentar emendas ao PROJETO DE LEI Nº 
24/12 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis para 2013) de 
autoria do Poder Executivo, até o próximo dia dezoito, quinta-feira, nos termos do Artigo 205 
do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Acrescentou que, findo este prazo, será o 
projeto e as possíveis emendas, encaminhados à CFO – Comissão de Finanças e 
Orçamento, para análise e manifestação. Enfatizando que o prazo se aperta e o assunto é 
sério, portanto,  todos que tiveram alguma emenda a apresentar, que se adiantem ou façam 
reunião para isto. Prosseguindo, convidou todos os Nobres Pares, demais presentes e toda 
população, para a Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, a realizar-se no 
próximo dia vinte, às dez horas, na Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. 
Também parabenizou todos os Professores pelo seu dia, comemorado nesta data, 
acrescentando que é uma Classe Profissional que realmente se empenha, e é a maior 
responsável pela formação de todos. Concluiu enfatizando ainda que, sem o professor, as 
pessoas não chegariam a nada na vida, novamente parabenizando estendendo o convite 
também os que assistiam a esta sessão pela internet.  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 15 de Outubro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
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1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
22 de Outubro de 2012.  
            


