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ATA DA 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Junho de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
dois dias do mês de Junho do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira
– 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 última sessão. Neste momento, o Ver.
Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que
submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a
dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:
216 – Encaminhando novo texto do Projeto de Lei Nº 001/14, que dispõe sobre o Regime de
Adiantamento Numerário – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento; 226 – Convidando os Vereadores membros da COSPES – Comissão de Obras,
Serviço Público, Educação e Saúde, o Ver. Cristian Luiz Candelária e demais Vereadores
para, em conjunto com a CODASP e Prefeitura Municipal, participar da vistoria técnica e
avaliar in loco as obras recém-concluídas da Estrada da Usina – Aterrado, no próximo dia
três de junho, às dez horas; 229 – Respondendo o Requerimento Nº 40, de autoria do Ver.
Cristian Luiz Candelária, informando as medidas que o Setor Jurídico da Prefeitura vem
adotando, objetivando reverter a decisão judicial para interdição da passagem do Aterrado –
desps.: Plenário ciente, Arquive-se aos respectivos processos de origem; REQUERIMENTO
Nº: 046/14 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, determinar a Diretoria de Agronegócios
Municipal, encaminhar cópias de projetos (se houver) para o desenvolvimento econômico
do município, de autoria da CACIT – Comissão de Agricultura, Comércio – desp: Aprovado,
Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 079 – Determinar ao
setor competente, realizar a manutenção necessária ao melhoramento do trecho da Rua
Pedro Rodrigues de Camargo entre o Nº 20 até o final desta via; 080 – Interceder junto às
Diretorias de Turismo e de Cultura desta cidade, afixar em local de destaque, no Museu do
Rio Tietê, a poesia que segue anexa, de autoria do poeta salesopolense Orlando Pagano,
ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 081 – Determinar ao setor responsável pelo
ordenamento de trânsito, providenciar sinalização vertical ou horizontal, demarcando área
própria para estacionamento de veículos que transportem pessoas portadoras de
deficiência ou com dificuldade de locomoção, próximo às unidades escolares do município,
quer sejam Municipais ou Estaduais, devidamente identificados, como determina a
legislação vigente, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; e 082/14 – Determinar ao
setor competente, nivelar e patrolar a Rua Nossa Senhora D’Ajuda, localizada no conhecido
“Loteamento Chico Rita”, Bairro Capela Nova, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desps:
Encaminhe-se, lida no Expediente;
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso
financeiro: do Ministério da Educação: no valor de R$ 1.150,00 para a APM do Centro
Municipal de Convivência Infantil Dona Teresa Feital – competência 04/2014; e R$ 5.100,00
referente a 1ª Parcela do PDDE – competência 05/2014; CONVITE da Câmara Municipal de
Taubaté, para a solenidade de entrega do Título de Cidadania Taubateana à Senhora Cel.
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PM Eliane Nikoluk Scachetti, Comandante do CPI-1, a realizar-se no dia seis de junho, às
vinte horas, naquela cidade – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. SANDRA REGINA DE
ASSIS iniciou justificando oralmente o Requerimento Nº 46, na condição de integrante da
comissão, juntamente com os Nobres Pares Benedito Lélis e Paulo Roberto, esclarecendo
que, há muito, se fala das dificuldades econômicas pelas quais este município vem
passando, devido à queda na venda da madeira, proveniente da monocultura do eucalipto.
Lembrou que, há mais de quarenta anos, uma grande companhia incentivou o plantio, mas,
atualmente, os produtores não têm mais para quem vender a produção e quando
conseguem, o custo é muito baixo, causando prejuízos. Diante do fato, a Comissão de
Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo desta Casa de Leis, decidiu estudar a legislação
pertinente para buscar alternativas, seja através de incentivos fiscais ou compensação para
beneficiar os grandes produtores e seus empregados. Disse que seus pais trabalharam no
corte de madeira, assim como ela própria, portanto, apoia a ideia do Nobre Colega Lélis de
estudar as possibilidades, agendar reunião com os pequenos e grandes produtores na
busca de novos incentivos para aquecer o comércio local. Reportando-se ao Ofício Nº 229
do Poder Executivo, disse que a Prefeitura e seu Secretariado entenderam que os
Vereadores defendem os interesses do povo, trazendo à tribuna, os apontamentos,
sugestões e reclamações dos munícipes. Contudo, respondendo ao aludido documento, a
oradora disse que o Poder Executivo não determinará o que os Vereados devem ou não
falar na tribuna, pois, se for assim, antes das publicações que são feitas em “blogs laranja”,
deverão consultá-la para confirmar a veracidade. Por fim, disse que a proposta do ofício é
que os Vereadores confirmem antes sobre o que falarão em tribuna, mas, para ter direito a
tal exigência, o Poder Executivo deverá fazer o mesmo antes das suas publicações e, como
isso também não ocorre, sugeriu que cada um “fique na sua mesmo”. O VER. BENEDITO
LÉLIS RENÓ também reportou-se ao Ofício Nº 229 do Poder Executivo, esclarecendo que
devem entender o que é Poder Legislativo e Poder Executivo e que a resposta apenas foi
enviada após manifestação em tribuna deste Legislativo, o que comprova a força deste
meio de manifestação. Contudo, disse que a resposta não convence, pois foi o atual
Prefeito Municipal que construiu, na sua gestão anterior, os tubos de cimento, nas laterais
do açude, um serviço considerado mal feito desde aquela época, resultando no
desmoronamento e agora vem se fazer de “cordeiro” diante dos problemas. Enfatizou que
os Vereadores têm a liberdade de representar os munícipes, portanto, se é ou não verdade
o que fala, provocam as discussões para confirmar a veracidade. Ainda sobre o mesmo
documento, menciona a falta de recursos e as dificuldades enfrentadas, contudo, não
menciona o mau uso do dinheiro público, com os inúmeros prédios alugados. Agradeceu os
Nobres Pares da CACIT, dizendo que pretendem fazer um grande trabalho, envolvendo
aqueles que viveram e vivem da agricultura, lembrando que a CAMAT – Cooperativa
Agrícola Mista do Alto Tietê, nasceu após discussões feitas nesta Casa de Leis. Lembrou
que, na ocasião, os produtores de madeira do município viviam momentos de crise, pois,
quem lucrava com a produção eram os intermediários, que controlavam os preços de
mercado e os produtores eram explorados. Disse que, no momento atual, deve se discutir e
estudar a questão para buscar solução junto aos produtores, empresas que compram a
madeira e Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, propondo que as indústrias
sejam obrigadas a comprar produtos dos municípios que preservam a água e o meio
ambiente. Explicou que o objetivo da referida comissão é ampliar conhecimentos para
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verificar o que o governo pode fazer, em forma de compensação para as áreas de proteção
dos mananciais, enfatizando que será o trabalho de todos os Vereadores e não apenas dos
membros desta comissão. Por fim, disse que conta com o apoio dos Nobres Pares porque o
interesse é apenas desenvolver a economia deste município. O SR. PRESIDENTE informou
os Nobres Pares, especialmente os membros da CACIT, que já foi agendada reunião com
os Srs. Galante e César Graeser, respectivamente, Gerente e Diretor Executivo da Cia.
Suzano de Papel e Celulose, para o próximo dia vinte e cinco, nesta Casa de Leis. O VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 81, acrescentando
que o pai de uma criança portadora de necessidades especiais, lhe expôs as dificuldades
para o embarque e desembarque do seu filho, diariamente, em frente a escola,
especialmente, em dias de chuva. Disse que esta situação será resolvida com o
atendimento à Resolução do Denatran, que garante dois por cento das vagas para os
veículos que transportam portadores de necessidades especiais, sugerindo que esta
porcentagem seja distribuída também nas proximidades das escolas, a fim de facilitar a vida
dessas famílias. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente
Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA
CORRÊA DUQUE iniciou dizendo que, atendendo aos munícipes, requererá ao Banco
Bradesco, a implantação de biombo para isolar as pessoas que estão no caixa, conforme
fizeram no Banco Santander, pois, a maioria dos roubos ocorridos em agência bancária
nesta cidade, foram naquele banco. Também registrou a necessidade de melhoria na
Estrada São João, Bairro Capela Nova, atualmente, sem condições de tráfego. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA agradeceu a Diretora da EMEF Mestra Henriqueta pela
Festa Junina, realizada no último sábado, e ao Vice-Prefeito Municipal pelo patrolamento da
Rua Sebastião Soares Leite e poda de árvore na mesma rua, antigos pedidos dos
moradores. Também agradeceu o Sr. Prefeito Municipal pelo serviço que vem sendo
realizado na “ponte do Sr. Antonio Lúcio”, Bairro dos Mirandas, contudo, há dois meses,
cobrou a instalação de apenas duas tomadas em uma sala de aula do AEE – Atendimento
Educacional Especializado, da EMEF Mestra Henriqueta, para realização de atividades nos
computadores, mas, até o momento, ainda não foi atendido. Solicitou compreensão do Sr.
Prefeito Municipal e Secretários Municipais para que respondam seu requerimento,
questionando o quem vem fazendo com o recurso proveniente do contrato firmado para
instalação de torre da empresa VIVO, no Centro Esportivo Municipal. Registrou que,
segundo informações, a arrecadação mensal gira em torno de três mil reais e deveria ser
destinado à Secretaria Municipal de Esportes, portanto, requer a confirmação, pois em
outras proposições, vem solicitando apoio à equipe de handebol e Projeto Toque Fácil.
Acrescentou que também espera a resposta do requerimento em que questionou sobre a
quantidade de galões de água adquiridos pela Prefeitura Municipal e o valor atualmente
pago, pois, há uma revendedora interessada em oferecer o mesmo produto, a preço
melhor, e não foi bem recebida. Disse que somente aprovará o projeto de lei, prestes a ser
enviado a esta Casa de Leis, propondo aumento no valor do repasse à Santa Casa de
Misericórdia Frederico Ozanan, se forem respondidos os seus requerimentos ainda
pendentes, como o que questiona se é verdade que apenas um médico, que tem uma
empresa especializada em saúde, recebe cento e vinte mil reais por mês, pois, quer saber
se este investimento é revertido para a saúde do povo. Disse que também enviou
requerimento questionando sobre a aquisição de gás medicinal para a Santa Casa local,
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pois, há um fornecedor interessado em fornecer o produto a custo mais baixo e não
consegue. Enfatizou que apenas quer a resposta dos seus requerimentos, para dar retorno
àquele fornecedor, ainda que seja para constatar que o produto adquirido a valor superior
seja melhor. Disse também que, muito embora haja indícios de superfaturamento, faz os
questionamentos para confirmar as informações que vem recebendo, as quais já apresentou
verbalmente também à Secretária Municipal de Saúde. Contudo não recebeu o processo de
compra, nem as informações sobre o fornecedor atual, reiterando que espera tais respostas.
Registrou que, na próxima semana, apresentará indicação solicitando a instalação de um
ponto de ônibus na Estrada do Matura, entre o Distrito dos Remédios e Bairro Bragança,
reivindicação dos usuários do transporte coletivo. Lembrou que o Sr. Prefeito Municipal
enviou projeto de lei dispondo sobre a atividade delegada, ou seja, quando o policial militar
de folga, utiliza farda, viatura e demais equipamentos, defendendo o patrimônio municipal,
sendo pago pela própria Prefeitura Municipal, mas, sabe que não há recurso nos cofres
públicos para este fim. Comentou que o Governador do Estado aprovou Lei Complementar
Nº 1227/13, para implantação do DEJEM – Diária Especial de Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar, cujos policiais serão pagos pelo Estado e sua atuação estenderá a
diversas ocorrências além da defesa do patrimônio. Finalizou solicitando apoio do Comando
Regional e Secretário de Segurança Pública para que tal serviço seja implantado neste
município que, além de ter o efetivo policial reduzido, ainda neste mês da Copa do Brasil,
teve cinco Policiais destinados a trabalhar na Capital Paulista. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO iniciou dizendo que o recurso, no valor de duzentos e cinquenta mil reais,
conquistado pelo Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, para conclusão das obras de
manutenção na Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura, já está no banco, prestes a ser
liberado. Comentou que os produtores de queijo estão questionando acerca da lei, cujo
projeto já foi aprovado nesta Casa de Leis, visando parceria com os municípios vizinhos, a
fim de que seja feita a inspeção veterinária necessária e a produção liberada. Comentou ter
tomado conhecimento de que, em reunião dos Prefeitos na AMAT, o Prefeito de Mogi das
Cruzes levou para discussão as possibilidades da AACD de Mogi das Cruzes acolher os
portadores de necessidades especiais das cidades da região. O orador lembrou que
Salesópolis tem várias crianças portadoras de necessidades especiais, necessitando de
atendimento especializado que a AACD disponibiliza, portanto, espera seja feito o convênio
de parceria, haja vista que um menino salesopolense tem sido atendido na AACD de São
Paulo. Quanto ao transporte intermunicipal, disse que Salesópolis tinha cinco vans e agora
conta com apenas duas, e mais uma está prestes a sair também, com isso agravou a
superlotação nos ônibus, gerando reclamações e reivindicação para substituição das vans
que pararam de circular. Registrou que, em resposta à Moção e ao Requerimento que
enviou solicitando melhorias no sinal de celular, o Sr. Prefeito disse que encaminhou ofícios
às empresas de telefonia móvel, solicitando medidas, portanto, espera que hajam melhorias.
Por fim, agradeceu o convite para a Noite do Pastel, realizada no Bairro Totozinho Cardoso
e, embora não pode prestigiar, soube que o evento foi um grande sucesso. O SR.
PRESIDENTE informou que já oficiou à EMTU sobre o problema do transporte coletivo e,
nesta semana, recebeu resposta daquela empresa, informando que já notificou a Empresa
Júlio Simões, bem como a empresa responsável pelas vans. Quanto à AACD, informou que,
em Mogi das Cruzes, já são atendidas seis crianças, mas, nada impede que outros sejam
tratados também naquele município. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS parabenizou os
organizadores da Noite do Pastel, realizada no Bairro Totozinho Cardoso, que contou com
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mais de quinhentas pessoas. Registrou que esteve com outros Vereadores desta Casa de
Leis, em reunião na Câmara de Mogi das Cruzes, discutindo sobre a compensação da água,
portanto, mais uma etapa deste processo e se colocou à disposição para representar este
Legislativo na Comissão da Frente Parlamentar desta luta. Parabenizou os Festeiros da
Festa do Divino do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, que se iniciou no último final de
semana, com diversas atrações e grande participação da comunidade. Disse que também
participou da reunião realizada na Sociedade Esportiva Salesopolense, agradecendo a
oportunidade, porque a sociedade faz parte da história desta cidade, motivo pelo qual se
colocou à disposição para legalizar a sua situação jurídica para reivindicar recursos
governamentais. Disse que não esteve no evento do futebol realizado no Bairro Bragança
porque não foi convidada. Reportando-se novamente à falta de material e papel higiênico e
produtos de higiene nas escolas, declarou-se indignada que a Prefeitura Municipal ainda
venha alugando casas, no valor de até quatro mil reais mensais, sem consultar o valor de
mercado junto às imobiliárias da cidade. Enfatizou que, para pagar aluguéis neste valor, a
Prefeitura Municipal deveria antes abastecer as escolas e o Posto de Saúde com os
materiais básicos, portanto, espera que seja mentira, mas, falará até que comprem papel
higiênico. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS dirigiu-se ao Sr. Presidente, lembrando que o
prazo solicitado pelo Prefeito Rafael, para agendar a reunião nesta Casa de Leis, já está
vencendo, portanto, solicitou-lhe agendar a data porque há muitos assuntos a serem
tratados, como a falta de medicamentos básicos no Posto de Saúde. Também lamentou a
falta de papel higiênico nas escolas, questionando por que o Secretário Municipal de
Educação não tomou providências e, se os secretários não conseguem resolver estes
pequenos problemas, devem ser substituídos. Referindo-se à resposta de requerimentos,
esclareceu que o prazo é de quinze dias e, não sendo cumprido, o Ministério Público deve
ser acionado para que se faça cumprir a Lei Orgânica. Registrou que, segundo informações
do Presidente deste Legislativo, a Polícia Ambiental não mais aplicará multas neste
município, esperando sejam também suspensas as multas que já foram aplicadas. Informou
que os Senhores Vanderlon e Antonildes, respectivamente Vice-Prefeito e Chefe do Setor
de Transportes Municipal, iniciarão as obras na Rua Sebastião Soares Leite,
colocando salmourão, bem como cortarão a árvore da rua, atendendo as reivindicações dos
moradores. Disse que está na hora do Sr. Prefeito Municipal tomar uma atitude com os
caminhões que saem sem nota deste município, carregados de pontalete, todos
enriquecendo à custa dos moradores rurais por não pagarem impostos, portanto, a Receita
Federal deve ser acionada. Lembrou que, além deste prejuízo, ainda há os tratores que
prejudicam as estradas e várias ruas da cidade, exemplo disto são as péssimas condições
da rua pela qual passam os tratores de propriedade do “Sr. Boiadeiro”. Ressaltou que estes
produtores devem pagar impostos, revertendo em serviço público, como os remédios no
Posto de Saúde e Santa Casa local. Também falou da necessidade do município tomar
medidas com relação aos funcionários alcoólatras da Prefeitura Municipal, que sequer
conseguem trabalhar, sendo necessário desenvolver um trabalho social junto ao CAPS –
Centro de Atenção Psicossocial, senão acabarão morrendo à mingua. Apoiou a sugestão
para que o Banco Bradesco coloque na agência local um biombo igual ao que foi instalado
no Banco Santander, o que acredita prevenirá roubos. Comentou que tem recebido
reclamações acerca dos trailers que não estão em local adequado, citando como exemplo, o
caso do trailer do Ronaldinho, no Jardim Nídia que, há muito, é um obstáculo no passeio
público. Acrescentou que, embora reconheça que todos têm que trabalhar, entende que a
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Prefeitura Municipal deve encontrar lugar mais adequado para ele, organizando esta
cidade. Declarou-se contrário aos alugueis por parte do Poder Público, contudo, também
deixou claro que não é contra o Prefeito Rafael, o apoiou e, enquanto ele estiver no cargo o
apoiará para melhoria desta cidade, apresentando suas reivindicações e ajudando-o a fazer
o povo sorrir. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que gostaria de parabenizar o Poder
Executivo pelos dezoito meses deste atual mandato, mas, questionou se há o que
comemorar, e repetindo um parabéns por mês, citou vários problemas na área da saúde e
aumento da mortalidade infantil, além da suspensão do parto, problemas da Área de
Educação, com merenda à base de macarrão e falta de papel higiênico e, referindo-se à
Secretaria de Finanças, citou a publicação da folha de pagamento dos servidores na
internet, além do atraso no pagamento, ambos, gerando centenas de reclamações
trabalhistas. Também mencionou o Setor Jurídico que perdeu audiências e prazos
processuais e, com parecer encomendado, reduziu os salários dos servidores e, quanto ao
Departamento de Obras, mencionou as tantas ruas esburacadas, o fechamento do Aterrado
pela Justiça e o caso da ponte da Estrada dos Cardosos. Parabenizou a blindagem da
Chefia de Gabinete que dificultou o acesso da população mais carente ao Prefeito Municipal
e, referindo-se ao Fundo Social de Solidariedade, mencionou os bingos realizados pelo
Fundo Social e dívida do Carnaval, devido à falta de controle na entrada. Ao se referir à
Diretoria de Turismo, comentou a não realização das Festas do Cambuci e do Folclore.
Quanto à Assistência Social, citou a pressão aos servidores que levou ao pedido de
demissão da Verª. Sandra e, ao mencionar a Diretoria de Agronegócios, citou a falta de
licenciamento e certificação para os fornos de carvão. Prosseguindo mencionou as
licitações para aquisição de carros cujo preço pago foi mais alto que os vendidos nas
concessionárias, e também citou os aluguéis de prédios de apadrinhados e parceiros
políticos, porém, fechados há meses. Lembrou-se da Diretoria de Cultura, mencionando a
Festa do Peão, onde um barraqueiro morreu esfaqueado. Referindo-se como décimo quarto
parabéns, falou dos atrasos e superlotação do transporte público, especialmente nos
horários utilizados por trabalhadores e estudantes. Prosseguiu comentando sobre as
milionárias câmeras de monitoramento que ainda não estão em funcionamento e a redução
dos vencimentos dos servidores para economizar sete mil reais, valor do subsídio do
Prefeito Municipal. Mencionou os parentes do Prefeito Rafael que estão empregados na
Prefeitura Municipal e concluiu lembrando que ele, mostrando todo seu respeito, fé e boa
vontade que não para com esta cidade, divulgou em rádio que o município de Salesópolis
está quebrado. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA registrou que esteve com outros
Vereadores na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em reunião com representantes das
Câmaras Municipais da região, discutindo medidas para conseguir compensação pela
produção de água. Informou que, na próxima sessão, enviará Moção de Apelo ao
Governador do Estado, solicitando-lhe sensibilizar-se com a situação e compensar o
sofrimento da população pelas barragens existentes nesta cidade e, muito embora
reconheça que é apenas o primeiro passo, entende a necessidade de iniciar esta luta.
Referindo-se as autuações da Polícia Ambiental, esclareceu que soube de um Decreto da
CETESB determina que as autuações ambientais não devem mais ser feitas pela Polícia
Ambiental e, com isso, muita coisa melhorará. Retomando sobre a compensação,
esclareceu que o recurso financeiro para este município, que tem o menor orçamento da
região, é de suma importância e motivo desta luta, para minimizar os problemas desta
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cidade. Leu o Requerimento protocolado pela cidadã Suely Aparecida Barreta Roland,
solicitando cópia do processo que culminou com a Lei Nº 1592/2009, que dispõe sobre o
Plano de Carreira do Quadro do Magistério, e registrou, principalmente, aos Professores
desta cidade que, muito embora esteja certo de que nenhum Vereador votaria contra o
funcionalismo público, enquanto Presidente é obrigado a entregar as cópias solicitadas.
Acrescentou ainda que vários professores o procuraram, haja vista que referida lei foi
publicada em um blog, mas, esclareceu que o então projeto, quando em tramitação nesta
Casa de Leis, foi analisado pelos assessores e dispensada a apresentação do impacto
orçamentário. Adiantou acreditar que os professores serão prejudicados diante de tal
requerimento, portanto, deixou claro que, se houver problemas relativos aos salários dos
professores, não se deve atribuir aos Vereadores. Acrescentou que os professores,
independente do que acontece com seus salários, por querer o bem das crianças, nunca
deixaram de dar aula. Esclarecendo sobre a publicação em um blog, acerca da contratação
de advogado pela Câmara Municipal, mencionou o Artigo 22, Inciso III, do Regimento
Interno desta Casa de Leis, onde dispõe que, independente de autorização plenária, o
Presidente pode contratar advogado para defesa das ações que forem movidas contra a
Câmara Municipal ou atos da Mesa e Presidência. Concluiu enfatizando que isso comprova
que está amparado, legalmente, mas, se ainda há pessoas que julgam errado, que
denunciem ao Ministério Público. Declarou que não é contra blog, nem facebook, porque
isto é comum nesta era digital, pois não faz nada escondido, portanto, o documento que
quiserem ficará à disposição de qualquer morador de Salesópolis. Também declarou não
estar preocupado com o que falam sobre o trabalho que realizou para conseguir os votos
que o elegeram, sugerindo que façam igual para obter a mesma votação se quiserem, pois,
cada Vereador atua em uma área, mas, pelo que percebe é que estão querendo antecipar a
política. Disse que “ninguém chuta cachorro morto”, portanto, entende que estão querendo
antecipar a política, contudo, frisou que a eleição para Prefeito e Vereador ainda está longe.
Por fim, sugeriu que todos apoiem candidatos a Deputados que ajudam esta cidade e não
fiquem com “fofoquinhas” em blog que não leva à nada, lembrando que todos os
Vereadores têm suas responsabilidades e serão julgados pela população e não apenas por
uma pessoa que se considera sabedor de tudo. Ainda na presidência, interinamente, o
VER. SÉRGIO DOS SANTOS dirigiu-se ao Presidente titular, declarando seu total apoio ao
transparente e ótimo trabalho que vem desenvolvendo na Presidência desta Casa de Leis.
Retomando a presidência, não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a
tratar, o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 02 de Junho de 2014.
PRESIDENTE
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