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 ATA DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Novembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sexta 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: 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao 
mês de Outubro/08 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre 
a liberação de recursos: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 22.097,33 para o 
Pagamento de PAB FIXO – competência mês 10/2008;  no valor de R$ 1.500,00 para o  
Pagamento  de Compensação de Especificidades Regionais – competência mês 10/2008; 
OFÍCIO Nº 112/2008 do Sindicado dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis 
e Região, comunicando a nova diretoria eleita para o mandato no período de 
Novembro/2008 a Novembro de 2013;  CONVITE da EMEI Polymnia Bueno Leite para a 
Solenidade de Formatura, a realizar-se no próximo dia seis de dezembro, às dezessete 
horas, na Sociedade Esportiva Salesopolense – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. 
Terminada a leitura e não havendo interesse dos oradores inscritos em fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura do PARECER CJR Nº 028/08 contrário ao Projeto de Lei Nº 029/08 
(Dispõe sobre a criação de cargos efetivos de Procurador Municipal e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo, considerando-o ilegal e inconstitucional. 
Terminada a leitura, com base no Parágrafo 2º do Artigo 40 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, o SR. PRESIDENTE colocou o referido Parecer em única discussão. O VER. 
MÁRIO BARBOSA PINTO, na qualidade de Presidente da CJR – Comissão de Justiça e 
Redação, informou que a decisão do Parecer foi baseada na manifestação do Nobre 
Assessor Jurídico. Em seguida, leu os trechos da Lei Orgânica deste Município citados no 
referido Parecer que seguem transcritos: “Artigo 72 - É vedado ao Prefeito Municipal 
assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou 
projetos após o término do seu mandato, não prevista na legislação orçamentária; e Artigo 
71 - Até trinta dias antes das eleições municipais, o Prefeito Municipal deverá preparar, para 
entrega ao sucessor e para a publicação imediata, relatório da situação da Administração 
Municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre: Inciso VII - Projetos de 
lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova 
Administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar o seu 
andamento ou retirá-los”. Terminada a leitura, esclareceu que o Prefeito eleito deveria ser 
notificado para que este projeto fosse encaminhado, bem como deveria ser incluído na Lei 
Orçamentária.  Finalizando, o orador disse que, diante do exposto, a Lei Orgânica não está   
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sendo respeitada. Ninguém mais se manifestando, foi o PARECER CJR Nº 028/08 
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade.  Aprovado o Parecer, o SR. 
PRESIDENTE comunicou que, de acordo com o Parágrafo 2º do Artigo 40 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, o PROJETO DE LEI Nº 029/08 será arquivado. 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. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou dizendo que muitas obras 
públicas na cidade foram paralisadas, portanto, gostaria que a COSPES – Comissão de 
Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, fizesse um requerimento questionando o Sr. 
Prefeito Municipal acerca da previsão para sua retomada e dos valores já pagos. Citou 
como exemplo, a Avenida Victor Wuo, cujas calçadas foram quebradas, afetando algumas 
casas e, em seguida, paralisadas, gerando reclamos e questionamentos por parte dos 
moradores daquela via pública. Comentou ainda que os postes de luz instalados na Avenida 
Osaka, nos arredores do Portal Artístico foram colocados sem o devido acabamento e 
várias tampas de luz foram roubadas, gerando prejuízos e riscos. Por fim, referindo-se à 
Sessão Solene para Entrega de Medalha Parceiro da Estância Turística de Salesópolis ao 
“Gastãozinho”, realizada no último sábado, disse que foi uma das sessões mais 
emocionantes que participou, tinha muitas pessoas, certamente porque o homenageado 
merece. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES comentou que apresentou uma Indicação há, 
aproximadamente, um mês, solicitando providências da Prefeitura Municipal junto à 
Empresa Bandeirante Energias, com relação aos postes localizados na Estrada da 
Aparecida, no Bairro do Aterrado, e que, nesta semana, os moradores daqueles arredores o 
procuraram, reclamando que os fios daquela empresa foram roubados e ainda, segundo 
informações, a rede elétrica não foi prolongada para atender as novas moradias. 
Prosseguindo, disse que estes moradores fizeram a iluminação com particulares e, por não 
serem eficientes como daquela empresa, os postes caíram e os fios foram roubados, 
portanto, dirigiu-se ao Nobre Par Claudinei José de Oliveira que use de seu bom 
relacionamento com aquela empresa, interferindo em favor daquela entidade. Informou que 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá, atendendo pedido dele e do Ver. Mário Barbosa Pinto, 
destinou uma Emenda no valor de cem mil reais para a Quadra Poliesportiva no Bairro 
Totozinho Cardoso. Disse que há muita reclamação daquela comunidade com relação à 
Administração Municipal que tirou o alambrado e os postes de iluminação, portanto, espera 
que este recurso seja suficiente para beneficiar o esporte e lazer daqueles moradores, 
especialmente, das crianças. Retomando a presidência, 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 24 de Novembro de 2008. 

 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
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2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
01 de Dezembro de 2008.  


