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ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Setembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Oitava 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 ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira e presença 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 última sessão ordinária.
Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento
este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito
votos. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a
mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, 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: 157 – Interceder junto à Telefônica
S/A, objetivando a instalação de um Orelhão no Km. 80 da Rodovia SP-88 – Distrito do
Remédio, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros; e 158/08 – Adotar as providências
necessárias junto ao setor competente, determinando o Bairro Fartura como ponto inicial e
final do Transporte Alternativo, recém-implantado nesta cidade, dos Vers. Vanderlon Oliveira
Gomes e Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADO
do Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 2.590,86
para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência
08/2008 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, e não havendo outros
oradores inscritos, o Sr. Presidente, VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, passou a
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto e, enquanto único inscrito,
justificou sua Indicação Nº 157, dizendo que, muito embora haja um orelhão instalado num
ponto comercial daqueles arredores, ainda não atende parte da comunidade que conclama
por este serviço público. Prosseguindo, reportou-se à Indicação Nº 158, enfatizando que
muitos moradores do Bairro do Fartura são obrigados a caminhar um longo percurso para
acessar os pontos de ônibus, portanto, o atendimento a esta proposição facilitará a vida dos
moradores daquele bairro, contudo, não prejudicará os demais usuários do transporte
coletivo. Retomando a presidência e não havendo matéria 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. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou desejando boa sorte a todos os Nobres Pares,
haja vista ser esta a última sessão que antecede as eleições municipais. Comentou que, na
semana passada, esteve com o Governador do Estado, o qual anunciou a liberação da obra
da Rodovia Mogi-Salesópolis e, inclusive, gravou uma mensagem sobre esta conquista para
a campanha política municipal. Finalizando, convidou os Nobres Pares para recepcionar o
vice-Governador do Estado, no dia seguinte a esta sessão, por volta das dez horas. Não
havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE também desejou boa sorte a todos
Vereadores que concorrem à reeleição no pleito municipal do próximo domingo. Lembrou
que, no momento, há apenas especulações, mas na próxima sessão, todos terão
conhecimento da definição final. Disse que todos devem continuar desenvolvendo seus
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trabalhos, mas disse esperar que a disputa para as cadeiras deste Legislativo seja limpa e
que realmente vença aquele que for merecedor do cargo. 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 29 de Setembro de 2008.
PRESIDENTE

:

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

