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ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Março de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
três dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Terceira 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, o Sr. 2º Secretário 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: MENSAGENS
Nºs 1.012/08 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/08 (Autoriza o
Município da Estância Turística de Salesópolis a receber recurso financeiro a fundo perdido,
mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, e dá outras
providências) – desp.: À presente Ordem do Dia para única discussão e votação;
REQUERIMENTO Nº: 004 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, prestar as informações
relacionadas e encaminhar cópia dos documentos referentes à participação do Sr. Renato
Augusto Dias Vieira em evento em Brasília, matéria do Requerimento Nº 095/07 que, até o
momento, não foi respondido, e alerta que, persistindo em não responder, aplicará o
disposto no Inciso IV do Artigo 69 da Lei Orgânica, do Ver. Mário Barbosa Pinto - desp.:
Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 034 –
Determinar ao setor municipal competente, realizar a limpeza e capina das Ruas 31 de
Março e Prefeito Cláudio José de Souza, bem como da Rua São Sebastião – Bairro do
Fartura, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 035 - Realizar um Festival Cultural para os
Artistas Salesopolosenses, mesclando música, teatro, poesia e redação; 036 - Envidar
esforços junto ao DUSM e Sabesp, objetivando disponibilizar água para os moradores de
um Vilarejo do Bairro da Barra que estão enfrentando inúmeros problemas; 037 - Estudar a
possibilidade de contratar ou adquirir veículos adequados para transporte de pacientes à
hospitais e clínicas da região; 038 - Adotar as providências necessárias objetivando a
contratação de mão-de-obra para realização de serviços gerais como: limpeza de ruas, poda
de árvores e conserto de pontes entre outros; 039 - Reunir-se com o responsável pelo
transporte escolar estadual, objetivando uma solução para o transporte dos moradores da
zona rural desta cidade, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 040/08 - Interceder junto
ao DER – Departamento de Estradas e Rodagem, solicitando providências com relação ao
acúmulo de terra e pedras no Km 93 da Rodovia SP-88, proximidades da Fazenda Jaraguá,
do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros – desp.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$
20.716,25 - competência 01/2008 – Pagamento de PAB FIXO; CONVITES: da EMEF
Ernesto Ardachnikoff - para a entrega do Kit Companhia Bandeirante Energia, no próximo
dia quatro de março, às quatorze horas, naquela unidade escolar; e do Recanto Terapêutico
de Estética Vera Regina – para o Coquetel em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, no próximo dia 08 de março, às quatorze horas, na sua sede – desps.: Arquivesegue fls. 02
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-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou justificando oralmente sua
Indicação Nº 40, citando o caso de um motoqueiro que caiu naquele trecho devido o
acúmulo de terra. Também justificou oralmente sua Indicação Nº 34, enfatizando que, face
às constantes chuvas, o mato cresce rápido e toma conta da calçada, prejudicando os
pedestres. Por fim, justificou seu Requerimento Nº 04, pois, segundo informações, o citado
funcionário veio de táxi de São Paulo a Salesópolis, além de efetuar outras despesas
desnecessárias, gerando comentários e questionamentos diversos que, até o momento, não
foram esclarecidos para que se possa informar a população. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA reportando-se ao Requerimento do Nobre Par Mário Barbosa Pinto, disse que,
embora os Poderes devam trabalhar harmoniosamente, a função desta Casa de Leis é
fiscalizar os atos do Poder Executivo, o qual deve responder os questionamentos dentro do
prazo regimental. Justificou oralmente sua Indicação Nº 35 para que a população conheça
os talentos da cidade e, ao mesmo tempo, abrilhantem as festas realizadas, evitando
despesas com artistas de fora, e investindo nos artistas da terra. Quanto à sua Indicação Nº
36, disse que há muita reunião e não há consenso, embora a água seja um produto básico
para a saúde humana. Sobre a Indicação Nº 37, disse que conseguiu, no ano passado,
através do Deputado Valdemar, uma Kombi para o transporte de pacientes. Entretanto, há
alguns dias, constatou que muitos munícipes são transportados em ambulância, uma
situação cruel, especialmente para os idosos, devido à falta de segurança e ventilação.
Questionou, se houver um acidente na estrada como será esclarecida as condições do
transporte, ressaltando assim a necessidade de resolver este caso, seja contratando,
terceirizando ou adotando outra forma de contrato, resolvendo de vez o problema. Quanto
à necessidade de limpeza das ruas da cidade, alvo da sua Indicação Nº 38, também
sugeriu a contratação de empresa própria e terceirização do serviço, porque do jeito que
está não pode continuar. Sugeriu ainda a realização de concurso público, enfatizando que
tanto Prefeito quanto Vereadores são diariamente, cobrados, daí a necessidade de
solucionar o problema. Finalizando, referiu-se ao transporte escolar, como alternativa
emergente para o transporte dos demais usuários, até que se resolva este caso que é alvo
de antiga reivindicação dos moradores da zona rural. Não havendo mais oradores inscritos,
o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 001/08. Terminada a leitura,
submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade.
Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse
a leitura do Parecer CFO Nº 002/08 recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 004/08
( Dispõe sobre acréscimos de Peças de Planejamento no PPA – lei 1.451 de 07/12/2005, e
na LDO – Lei 1.518, de 19/09/2007 e dá outras providências), e dos Pareceres CFO Nº
003/08 e CONJUNTO s/Nº da CJR e COSPES, todos recomendando a aprovação do
Projeto de Lei Nº 005/08 (Autoriza o Município da Estância Turística de Salesópolis a
receber recurso financeiro a fundo perdido, mediante repasse efetuado pelo Governo do
Estado de São Paulo e dá outras providências), ambas matérias de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, foram as referidas matérias submetidas à discussão e
votação, sendo aprovadas por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo
segue fls. 03
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mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente reiterou o comunicado
da semana anterior, de que está previsto, para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia
dezessete de março, o julgamento das contas do Poder Executivo de 2003, constante do
Processo TC-3078/026/03 e Processo CM Nº 209/07, que receberam, tanto do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado, quanto da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa
de Leis, pareceres desfavoráveis, a vista de irregularidades observadas nos autos. Em
seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, não havendo interesse dos
inscritos em fazer uso da palavra e, nada mais havendo a tratar, 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 03 de Março de 2008.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2ª SECRETÁRIA :
A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 10 de Março de 2008.

