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 ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Setembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelo 
Edil Jair dos Santos – 1º Secretário.  Às quinze horas,  horário regimental, o Sr. 1º 
Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a ausência da Verª Deise 
Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária, e 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, o 
Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido 
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a 
ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque.  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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 051 – Determinar ao setor competente, fazer um levantamento da situação 
das obras em andamento para enviar a esta Casa de Leis, com o respectivo cronograma de 
trabalho, da Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; e 052 – Determinar 
ao Setor de Finanças, encaminhar a esta Casa de Leis, um relatório dos Adiantamentos de 
Numerários concedidos, respectivamente, ao Prefeito Municipal e ao Renato Vieira Dias – 
Diretor Financeiro da Saúde, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 152 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, envidar esforços 
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, objetivando disponibilizar os serviços 
de correio aos moradores do Bairro da Grama, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: 
Encaminhe-se, lida no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos 
financeiros: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 99,00 – para Pagamento de FAEC – 
Coleta/Exame Anatomo-Patológico Colo Uterino, competência 06/2008; no valor de R$ 
105.386,39 – para Pagamento de Teto Municipal da Media e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar, competência 08/2008; no valor de R$ 14,50 – para Pagamento de 
FAEC – Coleta de Material, competência 06/2008 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. 
Terminada a leitura e não havendo oradores inscritos, nem matéria 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. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA informou que oficiará o Sr. Presidente desta Casa de Leis, 
solicitando agendar uma reunião com representantes da Diretoria Regional de Ensino de 
Mogi das Cruzes e região, a fim de esclarecer sobre a implantação do ensino fundamental 
de nove anos. Informou que, segundo a legislação, a inclusão de mais um ciclo, ou seja, 
seis anos na primeira série,  pode ser efetivada até 2010, contudo, há comentários de que 
se pretende fazer esta mudança em 2009 nesta cidade. Diante da legislação e dos 
comentários, solicita a reunião, a fim de que o assunto seja debatido, evitando comentários 
alheios, aproveitando este momento eleitoral. Informou ainda que o Prefeito do município de 
Guararema não pretende fazer a mudança já no próximo ano, assim como a Diretora 
Municipal de Educação de Biritiba Mirim, o que farão apenas se forem obrigados. Concluiu 
dizendo que algumas escolas iniciaram discussões com os  pais,  portanto,  acredita  que  é 
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necessário um debate sobre esta implantação e a infra-estrutura que a envolve, como 
transporte e merenda escolar, para depois o município tomar uma posição. 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 08 de Setembro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
15 de Setembro de 2008.  


