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ATA DA 31ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Outubro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
quatorze dias do mês de Outubro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais 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 sessão anterior. Neste momento, o Ver.
Cristian Luiz Candelária 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. Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
OFÍCIO Nº 097/13-ADM da Prefeitura Municipal, encaminhando o Balancete Financeiro da
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referente ao mês de Fevereiro/13 – desp.:
Às Comissões de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs 166 – Informar se a Secretaria
de Saúde do Município já se cadastrou no Programa Brasil Sorridente, junto ao Ministério da
Saúde, e os encaminhamentos feitos; e 167/13 – Informar se o município já se cadastrou
junto aos diversos Ministérios e Programas que relaciona, ambos do Ver. Benedito Lélis
Renó; 168 – Enviar Relatório constando datas, locais, horários e motivos em que foram
utilizados os caminhões e maquinários do Consórcio Três Rios, nos últimos 03 meses, e
outro Relatório sobre conserto de cada um dos maquinários, custeados pela Prefeitura
Municipal, conforme modelos que apresenta, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 298 –
Adotar as providências necessárias objetivando a implantação de Ponto Eletrônico com
digital para todos os funcionários públicos municipais, do Ver. Sérgio dos Santos; 299 –
Instalação de duas lombadas na Avenida Professor Adhemar Bolina, uma na altura da EMEI
Profª. Maria Aparecida Freire de Faria e outra, próximo à MADERFERRO, no cruzamento
com a Rua José Otávio Cáfaro, dos Vers. Paulo Arouca Sobreira e Francisco Marcelo de
Morais Corrêa – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/13 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso
financeiro: do Ministério da Saúde – duas no valor R$ 4.137,17 para Pagamento de PAB
FIXO – competências Maio e Junho/13; no valor de R$ 108.445,95 para Pagamento de Teto
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência
Setembro/13 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ justificou
seu Requerimento Nº 166, acrescentando que o recurso do citado programa será entre
sessenta e cento e vinte mil reais, para construção e aquisição de equipamentos
odontológicos e, entre oito mil duzentos e cinquenta reais e dezenove mil duzentos e
cinquenta reais para custeio, além de outros itens que beneficiam a população carente,
citando, como exemplo, a instalação de aparelho ortodôntico fixo, manutenção, implante e
prótese dentária. Em aparte, o Ver. Edney Campos dos Santos, informou que, na sessão
anterior, em que o orador esteve ausente, ele apresentou uma Indicação solicitando ao
Prefeito Municipal a inscrição no referido programa. Retomando, o orador disse que é
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importante acompanhar todos os projetos disponibilizados pelo Governo Federal,
fortalecendo assim o trabalho deste Legislativo. Em seguida, também justificou seu
Requerimento Nº 167, dizendo que seu objetivo é alertar para que o município não perca
recursos que lhe interessa, citando vários programas disponibilizados pelo Governo Federal
e os respectivos Ministérios. Por fim, disse que procura não apenas fazer oposição e criticar,
mas, também contribuir com o que pode. Lembrou que, no passado, era difícil conseguir
recursos, e que, atualmente, basta acessar os Ministérios pela internet, para constatar os
recursos disponíveis. Comentou também a divulgação destes programas, através da Rede
Globo de Televisão, e que os repórteres registram que muitos municípios perdem recurso
por falta de planejamento e assessoria técnica necessária ao encaminhamento de projetos.
Disse esperar que, neste final de ano, em que os Deputados estão preparando o orçamento
para o próximo ano, seja solicitado a eles a inclusão de novos projetos, pois, para as obras
realizadas neste ano, os projetos e recursos são do ano anterior. Por fim, disse que o
Prefeito Rafael está trabalhando, neste ano, com orçamento aprovado no ano anterior e, o
orçamento que os atuais Vereadores aprovaram neste ano, serão utilizados no próximo,
portanto, espera que a Prefeitura Municipal não perca os recursos. O VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA registrou a presença do Subprefeito do Distrito dos Remédios – Sr.
Paulo Monteiro, e Diretor Municipal de Esportes – Sr. Adilson Cipó e, em seguida, justificou
oralmente a Indicação Nº 299 que apresentou com o Nobre Colega Marcelo. Esclareceu
que, após a retirada do radar, os motoristas de veículos leves e mesmo de caminhões estão
abusando da velocidade e, com isso, aumentou o perigo para os pedestres na Avenida
Professor Adhemar Bolina, gerando muitas reclamações e pedidos de providências, o que
considerou justo, pois, sabe que não há intenção de reativar o radar. Não havendo mais
oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta
publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº
017, CACIT Nº 003, com suas EMENDAS: SUPRESSIVA Nº 002, MODIFICATIVA Nº 003 e
ADITIVA Nº 002, e CFO Nº 036/13, todas recomendando a aprovação do PROJETO DE
LEI Nº 020/13 (Institui o Programa Municipal de Conhecimento dos Pontos Turísticos do
Município junto à Rede Municipal de Ensino e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo; e CJR Nº 022, COSPES Nº 006 e CFO Nº 037/13, todos recomendando a
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 025/13 (Dispõe sobre o Plano Municipal de
Saneamento – ETAPA 1 – relativo aos Serviços de Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o SR.
PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 020/2013, com as
Emendas apresentadas pela CACIT. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ lembrou que o
anteprojeto que culminou com o projeto ora em discussão, foi de autoria do Nobre Colega
Francisco Marcelo, mas, embora com perfeita redação, atendendo dispositivos na Lei
Orgânica, deveria deve ser apresentada pelo Poder Executivo. Todavia, a assessoria do Sr.
Prefeito Municipal demonstrou grande incompetência diante das alterações feitas que
tiraram a essência do projeto que visa estimular as crianças e jovens a conhecerem os
pontos turísticos desta cidade, a fim de desenvolver o turismo, pois, muitos sequer sabem
dar informações acerca dos referidos pontos. Lamentou que, muito embora o município não
conte com Secretaria Municipal de Turismo, apenas com uma Diretoria Municipal de
Turismo, no texto original do projeto, consta tal secretaria. Esclareceu que as Emendas
apresentadas pela CACIT – Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria Turismo, da qual
é presidente, retornaram à redação original apresentada através de anteprojeto de lei. Por
fim, conclamou aos Nobres Pares a aprovação das emendas apresentadas, enfatizando que
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o projeto é importantíssimo para a cidade. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver.
Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, na
condição de autor do anteprojeto de lei que deu origem à matéria em discussão, disse que o
Nobre Colega Lélis, ao analisa-la pela CACIT, lhe procurou e solicitou permissão para
apresentar tais emendas, aproximando o texto atual à redação original. O orador disse que
foi até a Prefeitura Municipal expor a situação, portanto, esperava contar com o apoio dos
Nobres Pares. Acrescentou que, no tocante à Emenda Supressiva Nº 002, sugerindo a
retirada da palavra “local”, esclareceu que, tal alteração, possibilitará à Prefeitura Municipal
utilizar-se de patrocínios privados. Acrescentou que, atualmente, muitas crianças não
conhecem os pontos turísticos desta cidade, destacando a Senzala, Barragem de Ponte
Nova, Usina Parque, Nascente do Rio Tietê, sendo necessário que, durante o ano, possam
visitá-los, através de uma programação. Ressaltou que há muitos adultos, moradores desta
cidade, que ainda não conhecem os pontos turísticos, apenas ouviram falar. Esclareceu
ainda que, no tocante à Secretaria Municipal de Turismo, realmente foi enviado o projeto
com tal secretaria inexistente, pois, no organograma da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Sustentável, consta apenas a Diretoria de Turismo. Por fim, também
esclareceu que a Emenda Aditiva sugere a criação de concursos, com premiações, para
incentivar as crianças a conhecerem os pontos turísticos e participarem das visitas,
conclamando a todos pela aprovação do projeto de lei em questão, com as emendas.
Reassumindo a presidência e ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE
submeteu à única votação, separadamente, as EMENDAS SUPRESSIVA Nº 002/13,
MODIFICATIVA Nº 003/13, e EMENDA ADITIVA Nº 002/13, as quais foram aprovadas por
unanimidade. Aprovadas todas as Emendas, o Ver. Paulo Arouca Sobreira requereu a
dispensa da elaboração a redação final ao Projeto de Lei Nº 020/13, requerimento este que,
submetido à plenário, foi aprovado por unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração
da redação final, foi então o PROJETO DE LEI Nº 020/13 (Institui o Programa Municipal de
Conhecimento dos Pontos Turísticos do Município junto à Rede Municipal de Ensino e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo, com as EMENDAS aprovadas,
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Para concluir
com a pauta, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE
LEI Nº 025/13 (Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento – ETAPA 1 – relativo aos
Serviços de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade, sem preceder
manifestação. Não havendo mais 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. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou
lendo um ofício da Deputada Federal Janete Pietá – PT, enviado ao Governador do Estado
de São Paulo, reconhecendo a grave situação do município de Salesópolis, no tocante às
multas ambientais, e solicitando-lhe o encaminhamento, em caráter de urgência, do Projeto
de Lei Específica, atualmente, em tramitação no Subcomitê de Bacias do Alto Tietê, para
regularização dos imóveis deste município. Em seguida, também procedeu a leitura do ofício
encaminhado pela Presidência da República, ao Presidente deste Legislativo, acusando o
recebimento da Moção Nº 07/13, pelo atendimento das reivindicações da Deputada Federal
Janete Rocha Pietá Nascimento, liberando equipamentos a serem utilizados em obras de
infraestrutura desta cidade. Retomando sobre o ofício anterior, disse que é muito importante
que os demais Deputados Federais e Senadores também cobrem o Governador do Estado
acerca da Lei Específica, pois, esteve analisando-a e concluiu que todos os Vereadores
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devem discuti-la melhor, haja vista ter constatado que não reflete o anseio da população.
Alertou que, se não foi discutida e melhor analisada, acabarão por aprovar uma lei que não
resolverá os pequenos problemas, como os de APP – Área de Preservação Permanente.
Sugeriu à Nobre Colega Sandra que lidere o caso e reúna os advogados da cidade junto
aos Assessores Jurídicos deste Legislativo e demais Vereadores, para discutirem referida lei
para confirmar se a proposta realmente ajudará ou não este município. Lembrou-se da
Campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo chamar atenção da população para a
Prevenção contra o Câncer de Mama, incentivando todos a procurarem a Unidade Básica
de Saúde para avaliação. Informou que, segundo um Relatório Mundial de Saúde, estima-se
que, em 2013, sessenta mil mulheres a mais que em 2012, serão diagnosticadas com a
doença. Ato contínuo, esclareceu que o Câncer de Mama é reconhecido como a
multiplicação anormal das células da mama que formam o tumor maligno, entretanto,
ressaltou que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura, mas, é necessário exame
clínico e mamografia. Por fim, alertou que homens também estão suscetíveis a esta doença,
portanto, enfatizou a necessidade de prevenção por parte de todos e adesão à Campanha
Outubro Rosa. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA informou e parabenizou o
munícipe Antonio de Pádua da Silva, que recebeu uma menção honrosa, na cidade de
Mogi das Cruzes, por sua participação em Projeto Cultural, levando através das suas
fotografias, um pedaço desta cidade de Salesópolis. Enfatizou a importância de destacar as
coisas boas que acontecem neste município, parabenizando a Presidente do Fundo Social
de Solidariedade – Sra. Paula Tenório, e demais funcionários da Prefeitura Municipal, pela
Festa das Crianças, realizada no último sábado, na “Avenida Nova”, quando foram
disponibilizados brinquedos e doces a todos, esperando sejam realizadas atividades
quinzenais naquele espaço. Também enalteceu a Festa de Nossa Senhora, realizada no
Bairro dos Pintos, sob a coordenação do Nobre Colega Edney, onde contou com grande
participação da comunidade. Registrou o evento de inauguração do Campo de Futebol do
Centro Esportivo desta cidade, destacando o empenho do Sr. Adilson Cipó – Diretor
Municipal de Esportes, idealizador do evento, que contou com apoio do Sr. Prefeito e VicePrefeito Municipal, bem como de funcionários da Prefeitura local, que se empenharam para
que tudo acontecesse. Enfatizou que referido campo deveria ser entregue em condições de
uso pela gestão anterior, cujos então gestores se comprometeram a fazer muita coisa, mas,
coube à atual Administração colocar a grama, pintar e colocar protetor na arquibancada,
portanto, espera sejam adotadas medidas com relação à pendência daquela gestão.
Registrou a presença do time Master do Corinthians, representado por diversos jogadores
renomados como o Zenon, o campeão mundial Viola, o jogador com mais títulos da década
de 90 – Vitor, entre outros. Disse que foi uma oportunidade para as crianças e jovens
conhecerem alguns ídolos do passado e, para os atletas adultos de Salesópolis, pois, na
oportunidade, também foram resgatados e homenageados vários nomes do passado local.
Comentou que esta cidade se saiu bem no jogo contra a Equipe Master do Corinthians,
contudo, o mais importante foi entregar referido campo à população. Disse que gosta muito
de esporte e, como muitos, ficou mais de dez anos enfrentando o problema da falta de
espaço, resolvido no dia anterior a esta sessão, quando a Administração Municipal entregou
referido campo à população. Registrou que o Nobre Colega Paulo Arouca apitou o jogo e o
Nobre Colega Cristian jogou, bem como muitos veteranos desta cidade. Disse que o evento
deixou clara a necessidade de trazer novos e iguais eventos para a população, superando
assim as dificuldades diárias, porque uma comunidade não pode viver só de preocupações,
precisa também de lazer e diversão, resgatando tudo o que ficou perdido por alguns anos.
Por fim agradeceu o Sr. Prefeito Municipal, o Presidente e demais Pares deste Legislativo, e
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todos os demais envolvidos na realização do evento. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO iniciou requerendo um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. Geraldo, pai do
“Zé Mineiro”, comerciante que colaborou muito para o crescimento deste município. Citado
requerimento foi, de imediato, deferido pelo Sr. Presidente e, ato contínuo,
o orador também parabenizou a Festa das Crianças, realizada no último sábado,
considerando que foi bem organizada e proveitosa para todas as crianças. Em seguida,
parabenizou ainda os organizadores da Festa Esportiva, que trouxe muita gente para esta
cidade e movimentou o comércio local. Disse que uma cidade turística deve realizar eventos
deste tipo, toda semana, para movimentá-la, especialmente, com o favorecimento da
chegada do verão. Em seguida, lamentou que tenha apresentado várias proposições sobre
a situação vergonhosa das ruas do Bairro Fartura que, diante de tanta sujeira, necessitam
de varredura, ao menos, uma vez por semana. Acrescentou que, atualmente, as pessoas
cortam árvores e colocam os galhos nas ruas, assim como colocam partes de guarda-roupa
velhos, ressaltando que tudo isso se agrava com os vários buracos que não foram tapados,
embora seus pedidos e do Nobre Colega Cristian. Falou que a comunidade cobra
providências de ambos os Vereadores, moradores do bairro, bem como está solicitando
uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, para que ele exponha seus planos para aquele
bairro e apresente justificativas acerca das obras paralisadas, entre outros serviços públicos
pendentes, conforme já fez com outros bairros. Lembrou que já cobrou a definição sobre um
pátio municipal para veículos apreendidos, contudo, recebeu resposta de que havia licitação
em andamento, há seis meses. Questionou se, após tanto tempo, ainda não foi definido o
local, pois, os carros continuam nas ruas, apesar de estar prestes a vencer o convênio
firmado, no ano anterior, entre o Governo Estadual e a Prefeitura Municipal. Com relação à
atuação da Vigilância Sanitária, considerou necessária e de importância para a melhoria do
comércio local, entretanto, disse que muitos produtores de queijo desta cidade estão
reclamando porque, muito embora reconheçam que a Municipalidade está procurando
solução e criando selo para esse produto, a sua venda está suspensa, porém, o mesmo
produto é vendido na tradicional feira mensal, por vendedores de fora da cidade. Deixou
claro que não condena a venda de queijo, nem de outros produtos alimentícios, mas,
entende que a lei deve servir para todos, ou seja, aos produtores desta cidade e aos
demais. Comentou que, no dia seguinte a esta sessão, procuraria saber como foi
regularizada a venda de queijo no município vizinho de Paraibuna, pois, sabe que há
moradores desta cidade, proprietário de fábrica de queijo naquele município. Por fim,
reiterou que na Praça de Alimentação da “Feria de Quinta de Mês” há venda de todo tipo de
produto, inclusive queijo, enquanto o comerciante local está impedido de vende-lo até que
seja criado o citado selo e, embora entenda que trabalhar com alimento não é fácil, também
considera que a Vigilância Sanitária dever atuar para regularizar a situação, evitando outra
vergonha para este município, como a causada com o fechamento de um comércio desta
cidade (devido à venda de produtos com validade vencida). O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA saudou nominalmente todos os presentes no plenário e, reportando-se à
manifestação do orador que o antecedeu sobre o Bairro Fartura, disse que também
elaborará uma proposição solicitando a colocação de grade no Córrego Fartura, onde uma
pessoa caiu e fraturou o braço, evitando assim novas vítimas. Referindo-se às multas
aplicadas aos caminhões que trafegam na Rodovia Manoel Luiz de Souza, que liga
Salesópolis ao município de Santa Branca, os quais estão proibidos de trafegarem em
obediência a uma Liminar expedida pela Comarca de Santa Branca, enfatizou que isso vem
causando transtornos, aborrecimentos e prejuízos a todos os caminhoneiros deste
município. Disse que apresentou a Indicação Nº 285, solicitando reunião entre o Sr. Prefeito
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Municipal e Vereadores desta cidade, com o Sr. Prefeito Municipal de Santa Branca e, muito
embora ela tenha ocorrido, bem como tenha sido encaminhado Ofício ao DER –
Departamento de Estradas e Rodagem, pedindo a solução desse problema e adoção de
medidas junto ao Ministério Público para derrubar referida liminar, o tráfego continua
proibido. Acrescentou que, em resposta ao referido Ofício, o Superintende do DER
informou que as obras realizadas na referida rodovia estão aguardando prazo de
observação, que é de três meses, ou seja, a partir do dia dezesseis de setembro, para então
realizar a vistoria, contudo, não cabe àquele departamento cassar ou suspender a referida
liminar. Comentou ainda que, nesta data, conversou com alguns caminhoneiros e
comerciantes deste município e lhes propôs a realização de uma reunião para ver quais
medidas ainda podem ser adotadas, com apoio jurídico, para a suspensão da referida
liminar, já que o DER afirma não ser da sua competência. Disse que Salesópolis só está
perdendo, haja vista que, em todas as sessões, os Vereadores usam a tribuna para
comentar fatos como as autuações ambientais em construções, impedimento do tráfego aos
comerciantes que compram bebidas no Vale do Paraíba ou caminhoneiros que transportam
eucalipto, entre outros. Prosseguindo, o orador agradeceu o Sr. Renato – autoridade de
trânsito deste município, pelo serviço que vem prestando à comunidade, bem como
agradeceu o motorista Valdir que, pela sua presteza, tem trabalhado em dia de folga e não
mede esforços para atender as necessidades, seja dirigindo caminhão ou máquina.
Registrou e agradeceu os organizadores das festas realizadas neste município, citando a
senhora "Bê do Bar", moradora da Rua São Sebastião, Bairro do Fartura, pela Festa das
Crianças, esperando que continue desempenhando este tipo de serviço social tão
importante para o bairro. Reportando-se à partida de futebol realizada com a Equipe Master
do Corinthians, por ocasião da inauguração do Campo de Futebol do Centro Esportivo
Municipal, agradeceu todos os envolvidos para que o evento acontecesse, citando
nominalmente os Nobres Pares que colaboraram para engrandecer referida festa. Também
agradeceu à Secretaria Municipal de Esportes, ao Deputado Estadual Estevam Galvão de
Oliveira, ao Sr. João Lourenço e ao Vereador Claudinei pelo esforço, orientação e apoio que
tem dispensado ao esporte local. O SR. PRESIDENTE informou que já encaminhou o ofícioresposta do DER aos Assessores Jurídicos deste Legislativo, solicitando-lhes estudar uma
forma de suspender a liminar e amenizar os prejuízos aos usuários da referida rodovia e,
prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA que iniciou parabenizando a Sra. Paula Tenório – Presidente do Fundo Social
de Solidariedade, pela festa que organizou, em conjunto com os funcionários municipais,
para todas as crianças deste município, bem como o Prefeito Rafael e os funcionários do
Setor de Obras pelo empenho na realização do citado evento e à Sabesp pelo fornecimento
de água no evento. Também parabenizou e agradeceu o Sr. Prefeito Municipal, o Professor
Padilha - Secretário de Educação e o Nobre Vereador Claudinei, pela organização do
evento realizado no dia anterior a esta sessão, quando foi realizado o jogo de futebol com a
Equipe Master do Corinthians. Agradeceu ainda os demais Nobres Pares que também
colaboraram para realização daquele evento e, especialmente, a todos os esportistas que
jogaram e a população que prestigiou, mostrando que Salesópolis precisa de festas que
atraiam turistas e munícipes e ainda aqueçam o comércio local. Por fim, declarou seu apoio
à manifestação do Nobre Colega Mário, com relação à atuação da Vigilância Sanitária, para
garantir o princípio de igualdade a todos, pois também entende que, se os comerciantes de
Salesópolis não podem vender queijo, nenhum outro poderá vendê-lo, nem qualquer outro
produto alimentício, sem a devida data de validade, evitando doenças e até epidemias
consequentes. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também parabenizou a 1ª Dama pelo
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excelente evento realizado em comemoração ao Dia das Crianças, bem como a “Bê do
Bar”, pelo trabalho realizado no Bairro do Fartura às crianças daquela comunidade. Elogiou
o Nobre Colega Claudinei pelo empenho e o apoio do Deputado Estadual Estevam Galvão
de Oliveira, na realização do evento de inauguração do Campo de Futebol do Centro
Esportivo Municipal, sugerindo ao Nobre Colega que, no próximo ano, traga a Equipe
Master do São Paulo. Parabenizou o Nobre Colega, enfatizando que todos reconhecem
que tudo ocorreu graças à sua dedicação, sugerindo-lhe ainda, assumir a Secretaria
Municipal de Esportes, pois dispõe de competência para tanto. Também declarou seu apoio
à manifestação do Nobre Colega Mário, concordando que, nas “Feiras de Quinta de Mês”,
há venda livre de todo tipo de alimento, sem que a Vigilância Sanitária tome conhecimento
dos fatos e, embora apoie a atuação do setor, entende que devem averiguar os alimentos
perecíveis vendidos na referida feira. Também apoiou o mesmo Nobre Colega acerca da
situação das ruas do Bairro Fartura que merecem melhor atenção, e que, em conversa com
o Vice-Prefeito Vanderlon, lhe expôs a necessidade de uma operação tapa-buracos naquele
bairro. Por fim, disse que todos os Vereadores colaboram com o município, tanto que, se o
Prefeito Municipal atendesse todas as suas Indicações, seria considerado o melhor prefeito
da região. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS parabenizou o município pelos eventos
realizados no final de semana, em Comemoração ao Dia das Crianças e a inauguração do
Campo de Futebol do Centro Esportivo, esperando que tais eventos continuem ocorrendo
porque a população precisa de entretenimento, e muitas pessoas estão buscando diversão
em outros municípios. Acrescentou ainda que as festas realizadas demonstram um grande
passo para retomada de eventos que voltem a atrair a população deste município. Registrou
que ele e sua esposa Andréia foram festeiros da Festa de Nossa Senhora Aparecida do
Bairro dos Pintos, registrando nominalmente os agradecimentos a todos que colaboraram e
prestigiaram. Iniciou pela comunidade em geral e prosseguiu citando comerciantes,
empresários, o Nobre Colega Lélis e sua esposa Rose que abriram as portas do
Restaurante Nhá Luz para um evento que antecedeu referida festa. Também agradeceu a
Polícia Militar, os Nobres Pares que contribuíram, aos Padres, Ministros, Corais e Grupos,
assim como a Dupla Souza e Silva e o Grupo de Moçambique Origens de Salesópolis e a
Turma dos Caras de Pau. Esclareceu que as festas religiosas atuam tanto na parte
religiosa-espiritual, quanto cultural e festiva, favorecendo a confraternização entre bairros e
cidades. Por fim, agradeceu o apoio do Sr. Prefeito Municipal – Benedito Rafael da Silva e
seu Vice-Prefeito Vanderlon Oliveira Gomes, do Deputado Estadual Dr. Gondim e,
especialmente, o Deputado Estadual André do Prado e demais voluntários que se
dedicaram para realização dessa festa, bem como a presença da Deputada Federal Janete
Pietá. Finalizou pedindo a Deus e Nossa Senhora Aparecida que abençoe a todos que
colaboraram para esta tradicional festa, que ocorre há cinquenta e dois anos naquele
bairro. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE convidou todos os
presentes e aqueles que acompanham a sessão on line, para a Sessão Solene
Comemorativa ao Dia do Professor, no próximo dia dezenove, às dezoito horas, na Escola
Estadual Professora Olga Chakur Farah, ocasião em que espera contar com a presença de
todos os Nobres Pares e, 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 14 de Outubro de 2013.
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A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 21 de Outubro de 2013.

