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ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Dezembro de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.
Aos sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis
Vanderlon Oliveira Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 2º Secretário. Às dezenove
horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,
constatando-se a presença unânime 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 sessão anterior. 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.
Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: PROJETO DE LEI Nº 038/09 (Institui o feriado municipal do “Dia da Consciência Negra” na
Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências) de autoria do Ver. Pedro da
Fonseca – desp.:Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 149 – Fornecer cópia integral
de todo Processo Licitatório para a Contratação do Transporte Escolar, bem como dos
contratos efetivados, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 150/09 – Solicitando ao Diretor
da Telesp, informar quais são as providências técnicas que a empresa está realizando, ou
irá realizar, brevemente, para acabar com os problemas relativos à má qualidade dos
serviços de telefonia fixa e móvel que vêm sendo alvo de reclamos, haja vista que
constantemente, a torre de transmissão é desligada, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 013/2009 – DE CONGRATULAÇÕES ao 2º
Tenente PM Mauro Nepomuceno da Silva que, no último dia quatorze de Novembro,
recebeu a Espada Símbolo do Oficial, após conclusão de Habilitação ao Quadro Auxiliar de
Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Ver. Pedro da Fonseca e outros –
desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
334 – Determinar ao Setor de Obras, fazer a roçada na beira da Estrada da Lagoinha, Bairro
do Serrote, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 335 – Adotar
as providências necessárias, visando a implantação de algumas salas de Cursos Técnicos
pré-determinados oferecidos pelas ETEC’s – Escolas Técnicas Estaduais, em nossa cidade,
do Ver. Claudinei José de Oliveira; 336 – Determinar ao Setor de Obras, capinar a Rua
Ayumar G. de Miranda, entre os números 78 e 53, atrás do Cemitério Municipal; 337 –
Determinar ao Setor de Obras, confeccionar placas, com os dizeres: Proibido Jogar Lixo ou
Entulho, e afixar no muro dos fundos do Cemitério; 338 – Determinar ao Setor de Obras,
realizar a limpeza, capina e demais reparos de ordem elétrica e hidráulica, além de pintura
nas unidades escolares desta cidade, incluindo-se as rurais, todas do Ver. Paulo Arouca
Sobreira; 339 – Determinar a colocação de uma grade de proteção em cima do palco da
Praça do Distrito dos Remédios, bem como a colocação de um portão para fechamento
daquele palco; 340 – Determinar ao setor competente, adotar providências com relação ao
enorme buraco provocado pelas chuvas, no pátio da EMEF Ernesto Ardachnikoff, bem como
retirar a terra que rodou do barranco para dentro da referida escola, ambas dos Vers. Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 341 – Determinar ao Setor de Obras,
cortar três árvores secas localizadas na Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto,
próximo ao Depósito de Materiais Camargão e Supermercado 2M, do Ver. Pedro da
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Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PROCESSO TC Nº 2527/026/07
referente às Contas do Município, relativas ao ano de 2007 favorável à aprovação, exceção
feita aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 153/09 da EE Ver. Elisiário Pinto
de Morais, agradecendo os Vereadores pela contribuição dada aos membros do Grêmio
Estudantil Educom que servirá para premiação dos alunos vencedores das provas de
matemática; CONVITE: da Câmara Municipal de Cunha - para a Sessão Solene de entrega
de Títulos de Cidadania Cunhense, no próximo dia dezoito de dezembro, às dezenove
horas; da Secretaria Municipal de Saúde – para a Palestra – Boas Práticas de Manipulação
e Higiene de Alimentos, a realizar-se no próximo dia dez de dezembro, das nove às doze e
trinta horas, no Salão Paroquial; da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – para a 4ª
Conferência Municipal da Cidade de Salesópolis, a realizar-se no próximo dia oito de
dezembro, a partir das quatorze horas, no Espaço Cultural Dita Parente – desps.: Arquive-se
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA justificou oralmente suas Indicações
Nºs 336, 337 e 338/09. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou seu
Requerimento Nº 149, acrescentando que foi encaminhado à esta Casa de Leis, no início
desta gestão, documentos relativos à contratação emergencial, entretanto, há muitos
questionamentos acerca da licitação definitiva. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 335,
enfatizando a importância do curso técnico para os jovens desta cidade, portanto, a
alternativa de implantar salas de aula para alguns cursos, ao invés de uma escola, para a
qual se exige um mínimo de quarenta mil habitantes na cidade, certamente é melhor que
viajar diariamente para Mogi das Cruzes. Por fim, parabenizou o Nobre Colega Pedro,
Presidente desta Casa de Leis, por apresentar a Moção Nº 13/09, reconhecendo mais uma
conquista do 2º Tenente PM Mauro Nepomuceno da Silva, o qual foi o primeiro cidadão a
receber a Medalha de Parceiro desta Estância Turística oferecida por este Legislativo,
portanto, novamente, orgulha esta cidade, sendo assim merecedor desta congratulação. O
VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou oralmente sua Indicação Nº 339,
informando que o referido palco não está acabado, mas as crianças brincam durante o dia
naquele local, expondo-se à riscos de queda e, a medida ora sugerida visa garantir-lhes a
segurança física. Ato contínuo, justificou a Indicação Nº 340, atendendo solicitação da
Diretora da EMEF Ernesto Ardachnikoff que, há tempos, encaminha ofício ao Setor
Municipal de Obras, solicitando providências, mas, até o momento não foi atendida.
Esclareceu que, segundo comentários, o aterro para construção da escola não foi feito
corretamente, portanto, com as fortes chuvas, baixou a terra e a canaleta cedeu e rachou,
favorecendo a formação do buraco, além do acúmulo de terra que rodou para dentro da
escola, necessitando de providências urgentes para evitar o agravemento da situação. Por
fim, disse que o Secretário Municipal de Obras não o está atendendo, então decidiu pedir
direto ao Sr. Prefeito Municipal, para que ele determine a realização do serviço necessário
no período do recesso escolar. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente
passou para a ORDEM DO DIA, e, conforme pauta anunciada, solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura do Parecer CFO Nº 047/09, recomendando a
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 022/09 (Autoriza o Poder Executivo fixar e cobrar preço
público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de
posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação pública e posteamento de telefonia
e dá outras providências), de autoria do Poder Excecutivo, lembrando, antes, que este
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processo foi desarquivado após a aprovação do Pedido de Reconsideração do Parecer
Contrário da Comissão de Justiça e Redação, apresentado pelo Sr. Prefeito Municipal.
Terminada a leitura, foi o referido projeto colocado em discussão. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA , considerando que a matéria já foi discutida em outra sessão, reiterou
as palavras já mencionadas naquela oportunidade. Lembrou que a cobrança ainda não é
praticada em nenhum município, pois, não conta com jurisprudência definitiva, há apenas
processos em trâmite judicial em algumas cidades, há mais ou menos cinco anos. Ao votar
este projeto, os Vereadores estarão decidindo se Salesópolis será mais uma cidade a
engrossar a fila na Justiça ou se aguardará a jurisprudência para, no futuro, aprovar a
matéria. Concluiu enfatizando que, sendo este projeto aprovado, não terá eficácia e, se
rejeitado não causará transtorno nenhum à Administração Municipal. Ninguém mais se
manifestando, o Sr. Presidente submeteu o Projeto de Lei Nº 022/09 à votação, sendo
aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do
Dia, o Sr. Presidente, comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima
sessão, única discussão e votação dos Projetos de Lei Nºs: 31 (Autoriza o Poder Executivo
a celebrar Convênio com o Governo do Estado, através da Secretaria de Economia e
Planejamento do Estado de São Paulo/Unidade de Articulação com Municípios – UAM, e dá
outras providências); 33 (Autoriza o Poder Executivo a Celebrar Convênio com o Governo
do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de
São Paulo /Unidade de Articulação com Municípios e dá outras providências); 34 (Ratifica o
Protocolo de Intenções que entre si celebram, os Municípios de Jacareí, Jambeiro e
Salesópolis, visando a readequação legal do Consórcio Intermunicipal “TRÊS RIOS” e dá
outras providências); e 35/09 (Dispõe sobre a criação, organização, funcionamento e
atribuições da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município e dá outras
providências), todos de autoria do Poder Executivo. Ato contínuo, passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos
Nobres Edis inscritos. O VER. AGNALDO BUENO parabenizou a direção, funcionários e
professores da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, pela belíssima Solenidade
de Formatura dos alunos, realizada no último dia cinco de dezembro. Declarou-se
gratificado por participar daquele evento tão bem organizado, motivo pelo qual fez questão
de registrar em ata. 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 07 de Dezembro de 2009.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
14 de Dezembro de 2009.
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