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ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Outubro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
seis dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a
presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária. Às quinze horas,
horário regimental, a Sra. 2ª Secretária procedeu a verificação da presença, constatando-se
a ausência do Ver. Angelino Rodrigues e a presença dos demais membros desta Casa.
Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura da Ata da última sessão ordinária. Neste momento, a
Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque requereu a dispensa da leitura, requerimento este
que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito
votos. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a
mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação.
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
MENSAGEM Nº 1031/08 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 028/08
(Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 2009) –
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento, após cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º do
Artigo 205 do Regimento Interno; INDICAÇÃO Nº 159/08 - Solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, viabilizar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de uma
luminária em frente ao Nº 167 da Rua Santa Catarina – Bairro do Fartura, do Ver. Vanderlon
Oliveira Gomes – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; COMUNICADOS sobre a
liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 96,00 para o
Pagamento de FAEC – Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo Uterino – competência
07/2008; no valor de R$ 16,00 para o Pagamento de FAEC – Coleta de Material –
competência 07/2008; no valor de R$ 2.748,36 para o Pagamento de Teto Financeiro de
Vigilância em Saúde TFVS – competência 08/2008; no valor de R$ 105.386,39 para o
Pagamento de Teto Municipal da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar –
Competência 01/2008; no valor de R$ 105.386,39 para o Pagamento de Teto Municipal da
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 07/2008; do Ministério
da Educação: no valor de R$ 40.550,01 referente a 8ª Quota do Programa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; e OFÍCIO Nº 609/2008 da Caixa Econômica
Federal comunicando a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 110.320,15 referente
ao Programa Turismo no Brasil, Modalidade Reforma e Ampliação de Centro Recreativo
Municipal – 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 DOS SANTOS iniciou agradecendo à Deus e ao
povo de Salesópolis que lhe confiaram seus votos, mas, registrou que, infelizmente, não foi
reeleito. Recordou que sempre disse e publicou em sua propaganda política que, na
verdade, o homem pode fazer planos, mas, a coisa certa vem da palavra do Senhor. Disse
que entregou tudo nas mãos de Deus, pois é Ele que sabe o que faz da vida de cada um.
Embora não tenha sido reeleito, parabenizou os Nobres Pares que foram reeleitos e os
novos eleitos, declarando estar certo de que não foi reeleito por falta de trabalhar, pois,
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nestes vinte anos de vereança, sempre trabalhou honestamente. Pediu desculpas às
funcionárias desta Casa de Leis, lembrando que, muitas vezes, se desentenderam por
motivo do próprio estresse da política, mas, reconheceu que tiveram paciência com ele e,
apesar das diferenças, registrou que gosta delas como se fossem da sua própria família.
Lembrou que, uma semana antes das eleições, conversando com elas, disse que esta era a
última vez que se candidatava ao cargo de Vereador, pois, na próxima, pretendia
candidatar-se ao cargo de Prefeito. Diante do resultado, disse acreditar que Deus antecipou
sua saída, portanto, despediu-se desejando felicidades a todos, assim como foi feliz nos
vinte anos de sua vereança e, finalizando, reiterou seu pedido de desculpas e colocou-se à
disposição de todos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também agradeceu seus eleitores,
as quinze pessoas que estavam junto com ele no Partido, reconhecendo que esta união fez
com que fossem eleitos dois Vereadores (Profª Deise e Pedrinho Caetano) para o próximo
mandato, assim como elegeram o novo Prefeito Municipal. Disse que estes quatro anos de
Vereador foi uma experiência bem sucedida, registrando que não tinha formação escolar e,
enquanto Vereador, aproveitou para se formar e orgulha-se disso, certo de que sua finada
mãe também se orgulha, já que ele era o único filho que não concluiu os estudos. Disse que
se orgulha de trabalhar nesta Casa de Leis, lembrando que, até o dia trinta e um dezembro
ainda é Vereador e estará representando a população. Parabenizou os Vereadores
Claudinei e Boy, enfatizando que a política é um jogo, mas, todos devem ter fé e “tocar o
barco pra frente” e, concluindo, disse que continuará trabalhando em prol do povo como
sempre fez. O VER. JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA também agradeceu seus eleitores
pelos votos obtidos e parabenizou os novos eleitos e os Nobres Pares que foram reeleitos.
Ressaltou que a vida continua e declarou não estar triste, considerando que sua saúde está
debilitada e assim, pretende aproveitar para cuidar melhor dela. Também registrou sua
gratidão às funcionárias desta Casa de Leis pelo bom atendimento que lhe sempre
dispensaram. Por fim, enfatizou que não está se despedindo, já que também cumprirá seu
mandato até dia trinta e um de dezembro. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS
JÚNIOR agradeceu as pessoas que continuaram confiando no seu trabalho, declarando-se
consciente de que, quase ficou de fora. Pediu desculpas à muitas famílias que não visitou, o
que considera atinja trinta por cento do que pretendia, contudo, está certo também que
todos reconheceram que trabalhou muito na campanha para eleição do Prefeito Adilson
Bolinha. Considerou a eleição sadia e pacífica nesta cidade, ao contrário de outros muitos
municípios, certo de que Deus atendeu o pedido de muitos para que a calmaria se
instalasse aqui. Declarou que o resultado foi o reconhecimento de um bom trabalho
realizado e, aos que não foram reeleitos, lembrou que todos foram muito bem votados e os
novos candidatos surpreenderam pelo alto número de votos, como por exemplo, o Pedrinho
Caetano que teve expressiva votação, resultante do trabalho diário junto à população. Disse
acreditar que, de certa forma, todos foram vitoriosos, já que ninguém teve votação
inexpressiva; todos foram lembrados na urna pelo trabalho realizado nesta Casa de Leis,
portanto, devem “tocar a bola pra frente” e continuar trabalhando por Salesópolis. A VERª.
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE primeiramente agradeceu à Deus, seguidamente à
sua família, aos seus amigos e aos seus eleitores que lhes confiaram seus votos.
Ressaltou que todos devem lembrar que estão de passagem nesta Casa de Leis, uns ficam
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e outros se vão, mas a amizade e o companheirismo devem permanecer. Por fim, desejou
que os Vereadores da nova gestão se unam e mostrem que podem fazer muito por este
Município e seu povo.
Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE
agradeceu também à Deus, às funcionárias deste Legislativo, aos Nobres Pares por
estarem juntos neste mandato. Neste momento, o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA,
requereu a palavra como Líder de Bancada – PR e, usando a tribuna, disse que apoiou o
Prefeito Rafael mas a população escolheu um novo rumo, contudo, registrou que seu
trabalho, assim como do Nobre Par Angelino Rodrigues, filiado a este partido, certamente,
será em prol do município. Enfatizou que nunca fizeram oposição gratuita e continuarão
agindo assim, ou seja, sempre que fizeram oposição foi sobre uma situação. Aos Nobres
Pares que não foram reeleitos, sugeriu não buscarem explicações porque é coisa que
acontece no dia-a-dia, uns são reconhecidos e outros não. Por fim, agradeceu sua esposa,
filho, pai, mãe, irmãos, amigos que lhe dispensaram apoio e à população em geral,
ressaltando que continuará fazendo seu trabalho em prol da cidade, independente do
Prefeito eleito, que sendo leal e justo, terá seu apoio e, do contrário, utilizará os meios
necessários para combater. Retomando a palavra, o SR. PRESIDENTE reiterou os
agradecimentos anteriores aos seus familiares e todos que o ajudaram, ao PTB
representado nesta Casa de Leis pelo Presidente Municipal, Ver. Jair dos Santos, ao Ver.
Júlio Toshimitsu Kodama, integrante da equipe, ao candidato ao cargo de Prefeito
Municipal, Jacaré, quem muito o ajudou nesta campanha. Também agradeceu todos
eleitores que lhes confiaram seus votos, comprometendo-se a recompensá-los com muito
trabalho e muito esforço, certo de que é isto que esperam dele. Declarou que, com a
experiência adquirida, nestes quatro anos de mandato, pretende melhorar sua conduta e
seu trabalho nesta Casa de Leis e junto à sociedade salesopolense. Por fim, reiterou sua
gratidão à todos, citando os funcionários Arlete, Bete, Lúcia e Jair e aos Nobres Pares que
muito o auxiliaram e indicaram o caminho certo, portanto, reiterou seu compromisso de
gratidão pela reeleição, com trabalho e muita dedicação. 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 06 de Outubro de 2008.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2ª SECRETÁRIA :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
13 de Outubro de 2008.

