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 ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Junho de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dois dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Quinta 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 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 ordinária. Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues 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.  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 1023 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 017/08 (Dispõe sobre 
as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2009,  e dá outras 
providências) – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 004/08 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município aos Senhores 
JURANDIR NEPOMUCENO DA SILVA, ORLANDO RODRIGUES DE CAMARGO e PEDRO 
FRÓIS DE OLIVEIRA e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora e demais 
Vereadores – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão para única discussão e votação; 
OFÍCIO Nº 082 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativos aos meses de Março e Abril/08 – 
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 034 –  Informar qual medida foi adotada para atender a Indicação Nº 
26/06 que solicita adequação da rede e postes que passam pelas propriedades dos 
moradores da Estrada José Cardoso, Bairro do Alegre e, por quê, até o momento, a 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil não atendeu; 035 – Determinar a elaboração do 
projeto e planilha necessários à liberação do recurso financeiro conseguido pelo Deputado 
Estadual Estevam Galvão de Oliveira para a Santa Casa desta cidade, encaminhando 
cópias ao subscritor para apresentar àquele deputado e à população que solicitou e foi 
beneficiada, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovado, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  110 – Determinado ao setor 
municipal competente,  agilização da construção da cabeceira da ponte da “Estrada do Zé 
do Roque”, Bairro do Aterrado; 111 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, solicitando a mudança dos postes que se localizam no meio da Estrada do Ouro 
Branco, bem como determine ao Setor de Obras, analisar outras estradas possíveis de 
alargamento; 112 – Agilizar junto ao Setor de Obras, o serviço de patrolamento e 
cascalhamento do Ramal do Antonio Faria, localizado na Estrada do Bairro da Roseira; 113 
– Agilizar junto ao setor competente, o serviço de patrolamento e cascalhamento do Ramal 
dos Oliveiras, localizado na Estrada do Bairro dos Mirandas; e 114/08 – Realizar estudos a 
fim de concluir se a terceirização dos serviços de transporte de pacientes realmente 
melhorará o atendimento, avaliar também se reduzirá custos e garantirá maior conforto e 
segurança aos beneficiários e, considerar a possibilidade de investir recurso da própria 
Secretaria de Saúde, já que o orçamento  municipal  é  superior  ao  exigido  por  lei,   nesta  
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pasta, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos: do Ministério da Saúde: 04 no valor de R$ 2.590,86 cada – competências 01, 02, 
03 e 04/2008 – para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica; no valor 
de R$ 20. 716,25 – competência 04/2008 – para Pagamento de PAB FIXO; no valor de R$ 
53,00 – competência 03/2008 – para Pagamento de FAEC – Coleta/Exame Anatomo-
Patológico Colo Uterino; no valor de R$ 10,00 – competência 03/2008 – para Pagamento de 
FAEC – Coleta de Material – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente concedeu  a  palavra  aos  Nobres  Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA justificou oralmente sua Indicação Nº 114, esclarecendo que foram agregadas 
novas exigências à legislação referente ao transporte de pacientes por ambulância e, para 
evitar problemas à Administração Municipal, sugeriu um estudo acerca dos benefícios de 
uma terceirização deste serviço. Também justificou oralmente seu Requerimento Nº 35, 
enfatizando que pretende conhecer como e onde será aplicado o recurso que conquistou 
junto ao Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira. Por fim, justificou seu 
Requerimento Nº 34, lembrando que outros casos iguais devem ser procurados, a fim de 
evitar poste no meio de estradas alargadas, prejudicando a segurança da população.  Não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência 
Especial Nº 006/08. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou 
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 012/08 e CFO Nº 
022/08, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
004/08 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município aos Senhores JURANDIR 
NEPOMUCENO DA SILVA, ORLANDO RODRIGUES DE CAMARGO e PEDRO FRÓIS DE 
OLIVEIRA e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora e demais Vereadores. 
Terminada a leitura, foi a referida matéria submetida à discussão e votação, sendo aprovada 
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. JÚLIO 
TOSHIMITSU KODAMA declarou-se preocupado com um boato de que a Prefeitura 
Municipal pretende municipalizar a agricultura, o que espera, realmente, seja apenas boato. 
Acrescentou que, na sua opinião de agricultor, a pasta da agricultura já está abandonada e 
a municipalização prejudicará a única funcionária do Estado, a Engenheira Agrônoma Sônia 
Fabri, que sempre ajudou os agricultores. Enfatizou que municipalizar a agricultura 
prejudicará ainda mais os agricultores, pois, o município conta com um Secretário de 
Agricultura que não faz nada e um Diretor que não tem sequer uma condução para visitar as 
lavouras. Comentou ainda que, numa reunião com uns vinte membros da Colônia Japonesa, 
abordou o assunto e, de imediato, aqueles agricultores se propuseram a vir até esta Casa 
de Leis e, até mesmo, fazer um abaixo-assinado em favor da referida engenheira que tanto 
os ajuda. Lamentou que as Secretarias Municipais de Turismo e Agricultura nada fizeram 
em relação ao plantio de cambuci, como alternativa turística sustentável,  cabendo todo 
mérito somente ao COMTUR – Conselho  Municipal  de  Turismo.  Disse que o Município 
paga bons salários aos Secretários e Diretor que nada fazem, sugerindo dispensá-los e usar  
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o valor dos seus salários para comprar mais um trator em benefício dos agricultores. 
Ressaltou ainda, que a Casa da Agricultura não tem custo para a Municipalidade e é a única 
alternativa de apoio dos agricultores, enquanto que as Secretarias Municipais ainda geram 
custos com aluguéis de prédios, sem retorno satisfatório à população. Finalizando, sugeriu 
que a Administração Municipal utilize o prédio do Mercado Municipal para acomodar 
algumas secretarias municipais, economizando com aluguéis e salários sem resultados, 
sugerindo também, utilizar os mesmos recursos na compra de pedras e cascalho para 
manutenção das diversas estradas rurais, beneficiando de alguma maneira, os agricultores 
da cidade.  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 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em 
09 de Junho de 2008.  


