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 ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Junho de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e três dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Oitava 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 1025/08 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 024/08 
(Dispõe sobre autorização para firmar convênio com a Federação das Associações 
Comerciais do Estado de são Paulo e a Associação Comercial da Estância Turística de 
Salesópolis e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº 038/08 –  Solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal, cópias dos contratos consignados firmados entre a Prefeitura Municipal e as 
instituições bancárias, nos últimos cinco anos, dos Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Mário 
Barbosa Pinto – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 119 – Adotar as providências necessárias objetivando a realização de obras 
de manutenção e melhoria na Rua Três, localizada no Bairro dos Buenos, do Ver. Jair dos 
Santos; 120 – Interceder junto à Telefônica S/A, objetivando a instalação de um Orelhão no 
Km 91 da Rodovia SP-88 – Bairro da Capela Nova, próximo ao Bar da Dona Luiza, dos 
Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto; 121 – Autorizar os Dentistas do 
Posto de Saúde a incluir nos serviços prestados aos munícipes, o tratamento de canal; 122 
– Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de 
luminárias na “Estrada dos Camilo” – Bairro da Pedra Rajada, em frente às propriedades 
dos Senhores Roberto Miranda, Cícero, Mário Camilo, Afonso Miranda e João Miranda, 
ambas do Ver. Sérgio dos Santos; 123 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias 
do Brasil, solicitando a mudança de um poste localizado em frente ao portão residencial Nº 
215 da Rua Expedicionário Abílio dos Passos; 124 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a mudança de um poste localizado em frente ao 
portão residencial Nº 116 da Rua Salvador Pereira de Souza; 125 – Adotar as medidas 
necessárias junto ao Ministério Público, a fim de fazer valer a Exigência 41 – “Área de 
Lazer” do acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o DAEE, quando da desapropriação 
para construção da Barragem do Paraitinga, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: 
do Ministério da Saúde: no valor de R$ 20.716,25 – competência 05/2008 – para 
Pagamento de PAB FIXO; no valor de R$ 2.590,86 – competência 05/2008 – para 
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica; no valor de R$ 54,61 – 
competência 05/2008 – para Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de 
VS;   e  no  valor  de  R$ 600,00  –  competência  05/2008  –  para   Pagamento   de   Ações  
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Estruturantes de Vigilância Sanitária – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a 
leitura, não havendo oradores inscritos, nem matéria a ser apreciada 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. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou lembrando que, por diversas vezes, os vários 
Vereadores desta Casa vêm solicitando a apreensão dos cães soltos pelas ruas da cidade, 
objetivando evitar casos como o que ocorreu no último final de semana, em que um cão da 
raça pitbull, tentou atacar um criança que estava no colo de um adulto, o qual, por sua vez, 
em defesa do menor, sofreu diversos ferimentos. Lamentou o caso, enfatizando que, 
infelizmente, enquanto não ocorrer um caso mais grave, a Administração Municipal não 
adotará providências, contudo, informou que a vítima registrou um Boletim de Ocorrência na 
Delegacia de Polícia local. Lembrou ainda que, muitas pessoas, com dó destes cães 
abandonados, os alimentam, sem noção das graves consequências aos pedestres. 
Lembrou que a lei de controle de zoonose está em vigor neste município e, ainda assim, 
nenhuma providência é adotada pelo Poder Executivo. Também lembrou que os Vereadores 
da legislatura passada, aprovaram,  em 2004, um projeto de lei dispondo sobre a destinação 
de percentual arrecadado com multas de trânsito em favor da Santa Casa local, contudo, a 
matéria foi considerada inconstitucional diante do Código Nacional de Trânsito que 
determina a aplicação de tais recursos somente na educação do trânsito, em operações 
tapa-buracos entre outras que se referem diretamente à melhoria do trânsito. Ressaltou que, 
na oportunidade, cópia do projeto foi encaminhado à Assembléia Legislativa do Estado que, 
desde então, vem lutando para conseguir sua aprovação à nível estadual, usando a mesma 
justificativa apresentada neste Legislativo Salesopolenses, ou seja, de que os envolvidos em 
acidentes de trânsito são levados ao Pronto Socorro  mais próximo, portanto, nada mais 
justo que um percentual da arrecadação seja destinado às Santas Casas. Informou que, 
passado quatro anos, referida matéria foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo e, agora, os Deputados Estaduais estão colhendo assinaturas para que os 
Deputados Federais alterem o Código Nacional de Trânsito. Por fim, o orador declarou-se 
feliz em tomar conhecimento destes trâmites, enfatizando que é um trabalho iniciado nesta 
Casa de Leis que está chegando no âmbito nacional e beneficiará inúmeros Prontos 
Socorros que acolhem as vítimas de acidente de trânsito.  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 23 de Junho de 2008. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  : 
 

2ª SECRETÁRIA  : 
 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
30 de Junho de 2008.  


