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 ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Maio de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
cinco dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Primeira 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: INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  094 – Determinar ao Setor de Obras, construir 
duas lombadas ou colocar outro tipo de redutor de velocidade na Rua Justino Cardoso, 
Bairro do Bragança, do Ver. Angelino Rodrigues; 095 – Atender o abaixo-assinado que 
anexa, dos moradores da Rua José Victor Ribeiro, construindo degraus, colocando 
iluminação pública e faixa de pedestres na pequena ponte de pedestres sobre o Rio 
Paraitinga, que acessa a referida via pública, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 093/08 – 
Solicitando à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, providências para instalar uma rede 
secundária de energia elétrica na Rua Benedito Bexiga Filho, Jardim Bela Vista, do Ver. Jair 
dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 017/08 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Abril/08 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis 
inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou oralmente sua Indicação Nº 
095, esperando que as obras solicitadas sejam incluídas no cronograma das obras que vêm 
se realizando no município e declarou seu apoio as demais proposições. Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 
publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 
009, COSPES Nº 003 e CFO Nº 016/08, todos recomendando a aprovação do PROJETO 
DE LEI Nº 012/08 (Dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos utilizados no transporte de 
escolares, no âmbito do território do Município, serem licenciados em Salesópolis, e dá 
outras providências), de autoria do Ver. Vanderlon de Oliveira Gomes e outros. Terminada a 
leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à discussão e votação, sendo aprovada por 
unanimidade, sem preceder manifestação. 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.  A VERª. DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que, um morador do Bairro do Fartura, relatou-lhe 
que, no último sábado, antes de viajar para a cidade de Aparecida, a kombi que levaria os 
passageiros ficou estacionada na Rua Sant’anna e, quando o motorista foi abrir a porta para 
entrada do pessoal, caiu no córrego e se machucou. Acrescentou que aquele morador 
solicitou providências para evitar novas quedas, bem como espera que o Prefeito Rafael 
interceda junto à Sabesp, solicitando colocar tampas nos dois encanamentos abertos 
naquela mesma rua, onde também já caiu uma pessoa que veio a quebrar seu pulso e cor-  
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tar o queixo, necessitando ser atendido na Santa Casa, onde levou alguns pontos. O VER. 
JAIR DOS SANTOS comentou que participou da Palestra - A Caminho da Paz, no Centro 
Espírita Humildade, no último dia primeiro de maio, registrando sua satisfação em participar 
daquele evento, enfatizando as qualidades do orador, Doutor Izaias Claro, que encantou o 
público com o tema que é muito interessante. Parabenizou toda equipe organizadora da 
palestra e solicitou à funcionária Elisabete Marli de Souza Santos que transmita suas 
congratulações ao Presidente do Centro Espírita Humildade, Sr. José Gastão Cursino dos 
Santos. Enfatizou sua satisfação em receber o Dr. Izaias nesta cidade e reiterou os 
parabéns a toda comunidade espírita. Em seguida, registrou o falecimento do Deputado 
Federal Ricardo Izar, dizendo que esteve no seu velório, no último sábado. Falou que 
proporá uma Moção de Pesar à sua família e declarou-se muito triste pelo passamento 
daquele deputado que muito contribuiu com Salesópolis, conseguindo a liberação de vários 
recursos financeiros para os projetos locais. Por fim, lembrou que aquele senhor tinha 
propriedades em Salesópolis, era um atuante deputado e foi uma reserva moral na Câmara 
dos Deputados Federais, mas, para ele (orador), foi um grande amigo e, com certeza o 
município e o Brasil perdeu muito com seu falecimento. 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 05 de Maio de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Maio de 2008.  


