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 ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Novembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dez dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta 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 062/08 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, cópia da Nota Fiscal do 
Fornecedor 185 – Suzuki Engenharia e Construção Ltda, referente ao Segundo Termo de 
Aditamento do Contrato de Demolição e Construção da Escola Benedito Alves, no valor de 
R$ 17.068,21, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desp.: Aprovado, 
encaminhe-se; MOÇÃO Nº 08/08 – DE APOIO ao Projeto de Emenda Constitucional Nº 
333/2004, de autoria do Deputado Federal Pompeo de Matos que visa distribuir de maneira 
eqüitativa o sistema da proporcionalidade partidária no âmbito dos Municípios, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 
160/08 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, notificar os proprietários dos três prédios 
residenciais totalmente deteriorados, nas proximidades do Nº 226 da Rua Alferes José Luiz 
de Carvalho, para que efetuem sua limpeza e dedetização, bem como adotar as demais 
providência cabíveis, inclusive judiciais, e avaliar o perigo que a situação de tais prédios 
expõe os vizinhos e toda sociedade, propondo a demolição, se necessário, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; PARECER CFO Nº 
044/08 referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente 
aos meses de Agosto e Setembro/08 – desp.: Aguarde-se o parecer prévio do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para então emitir o parecer final e conclusivo; 
CONVITES das EMEF’s Professora Sônia Maria da Fonseca e Maria de Lourdes Gonçalves 
de Toledo, para a 3ª Feira do Projeto Sebrae, a realizar-se no próximo dia quatorze, das 
nove às quatorze horas, na sede das respectivas unidades escolares;  COMUNICADO do 
Ministério da Saúde, sobre a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 105.718,01 para 
o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – 
competência mês 10/2008 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura e não 
havendo interesse dos Vereadores inscritos em fazer uso da palavra, não havendo pauta a 
ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL, concedendo a palavra aos Nobres Edis inscritos, segundo a ordem de 
inscrição.  O VER. JAIR DOS SANTOS comentou que, esteve no Setor de Finanças da 
Prefeitura Municipal e solicitou cópia do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa que 
administra o Radar Eletrônico, quando constatou que está o mesmo está vencido desde 
janeiro deste ano, portanto, concluiu que o funcionamento desse equipamento é ilegal. 
Diante desta situação, informou que apresentará, na próxima sessão, um requerimento a  
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ser encaminhado ao Promotor Público, solicitando o cancelamento de todas as multas e 
pontuações aplicadas nas Carteiras de Habilitação após o término do contrato, bem como o 
cancelamento do processo licitatório que o atual prefeito iniciou, sugerindo deixar que a 
próxima administração decida sobre a conveniência da nova contratação. Por fim, disse que 
o Sr. Presidente deve tomar as providências tão logo receba a referida proposição, 
reiterando que deverá enviá-lo ao Ministério Público. 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 10 de Novembro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Novembro de 2008.  


