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 ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Setembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e dois dias do mês de Setembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sétima 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: 
REQUERIMENTO Nº 57/08 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar qual o valor 
gasto com o Café Solidário, servido no último dia 04 de setembro e quem foram os 
servidores responsáveis pela sua distribuição, bem como se haviam outras pessoas 
(inclusive do Projeto Frente de Trabalho) envolvidas, conforme fotografias que anexa, 
demonstrando a clara intenção de fazer propaganda política, da Comissão de Finanças e 
Orçamento – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 155 – Determinar ao Setor de Trânsito, colocar uma placa, proibindo subir 
caminhão na Rua 31 de Março, no trecho que dá acesso à Praça Padre João Menendes, 
passando pelo Cemitério Municipal, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; e 156/08 – 
Envidar esforços junto à Sabesp, objetivando a implantação de Rede de Água e Esgoto em 
toda extensão da Rua Sebastião Bueno, Bairro do Totozinho Cardoso, do Ver. Jair dos 
Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos financeiros: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 20.716,25 para o Pagamento 
de PAB FIXO – competência 08/2008; da Câmara dos Deputados: sobre os Recursos do 
Orçamento da União destinados ao Município, sendo R$ 777.555,61 para Julho/08; 
CONVITE do CEPAM para o Curso de Políticas de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente, nos dias vinte e três e vinte e quatro de setembro – 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. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR registrou a comemoração do Dia 
do Rio Tietê, nesta data, pela manhã, comentando que a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, trazida da cidade de Aparecida a esta seguiu, em carreata, até a Nascente do 
Rio Tietê e depois retornou à Igreja Matriz, onde ficará por alguns dias. Disse que esta 
comemoração começa em Salesópolis e termina em São Paulo, portanto, um projeto 
grandioso com a navegação da referida santa e deverá se estender ainda até a divisa com o 
Paraná, onde o rio deságua. Concluiu, destacando a importância desta data e da 
comemoração para este município. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que, nesta data, 
recebeu a resposta do DER à sua Indicação Nº 116, através da qual solicitou pintar as 
faixas de sinalização no asfalto da Rodovia SP-88, no trecho entre Salesópolis e Mogi das 
Cruzes, dizendo que a recuperação da referida estrada está em licitação e, conjuntamente à  
                                                                                                                                                                       segue fls. 02 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS     
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

 

continuação da Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Setembro de 2008.                                       FL. 02 
 
 
esta obra, a pintura solicitada.  Enfatizou que ele e outros Vereadores têm trabalhado para 
melhoria da referida estrada que preocupa os usuários, necessitando de conservação e 
manutenção. Parabenizou os responsáveis pelo Pensionato de Idosos, dizendo que, 
embora estivesse visitando o local sem saber do que se tratava, encontrou os quartos 
limpos e bem arrumados, assim como os internos, muito bem cuidados, contrariamente do 
que se vê na mídia televisiva, cujos idosos são maltratados e muitos deles, até tachados de 
“depósito de velhinhos”. Enfatizou que cuidar de idosos dá mais trabalho que cuidar de 
crianças, porém, os idosos de Salesópolis estão nas mãos de pessoas competentes, motivo 
pelo qual sugeriu aos Nobres Pares que também visitem o local para constatar os bons 
tratos que recebem.  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 22 de Setembro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________em Sessão Ordinária, realizada em 
29 de Setembro de 2008.  


