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ATA DA 6ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Abril de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos nove 
dias  do  mês de  Abril  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder  Legislativo, 
realizou-se  a  Sexta  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Salesópolis  sob  a 
presidência  do  Edil  Sérgio  dos  Santos  –  Vice-Presidente,  e  secretariada  pelos  Edis 
Claudinei  José de Oliveira  -  1º  Secretário,   e Mário Barbosa Pinto  – 2º  Secretário.   Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 1º Secretário procedeu a verificação da presença, 
constatando-se  apenas  a  ausência  do  Sr.  Presidente  –  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de 
Campos Júnior, e presença dos demais membros desta Casa.  Havendo número legal,  o 
Sr. Presidente em exercício 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.  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 em exercício solicitou ao Sr. 1º 
Secretário  que  procedesse  a  leitura  do  OFÍCIO  140/07,  da  Secretaria  Municipal  de 
Educação, solicitando a presença do Sr. Presidente desta Casa no lançamento do Fórum 
Mundial  de  Educação  Alto  Tietê,  nesta  data,  às  dezenove  horas,  no  município  de 
Guararema,  justificando  então  a  ausência,  na  presente  sessão,  Vereador  Sebastião 
Rodrigues  de  Campos Júnior.  Prosseguindo,  o  Sr.  1º  Secretário  procedeu a  leitura  das 
matérias do  EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus  respectivos despachos: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/07 – Dispõe sobre alteração do Regimento Interno da 
Câmara  Municipal  da  Estância  Turística  de  Salesópolis,  e  dá  outras  providências,   de 
autoria de todos os Vereadores – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 
e  Orçamento;   REQUERIMENTOS  solicitando  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  Nºs:  022  – 
Transformar em Projeto de Lei o anteprojeto que encaminha, dispondo sobre a instituição 
de  Programa  Municipal  de  Conservação  de  Estradas  Rurais  da  Estância  Turística  de 
Salesópolis e dá outras providências, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; e  023/07 – 
Encaminhar cópia integral do processo relativo à obra de reforma e ampliação do telhado e 
do Gabinete Odontológico da EMEF Mestra Henriqueta, no exercício de 2006, da Comissão 
de  Finanças  e  Orçamento  -   desps.:   Aprovados,  encaminhe-se;  OFÍCIO ESPECIAL do 
Consórcio  Intermunicipal  para Aterro Sanitário  – CIPAS, encaminhando os anexos a Lei 
4.320/64, que compõem a prestação de contas do exercício financeiro de 2006 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento e de Meio Ambiente; CONVITE da EMEF Profª. Sônia 
Maria da Fonseca, para a Ação entre Amigos que se realizará no próximo dia quatorze, às 
dezenove horas, naquela unidade escolar – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O  VER. MÁRIO 
BARBOSA PINTO  justificou  oralmente  seu  Requerimento  Nº  22,  esclarecendo  que  a 
proposta  do  anteprojeto  de  lei  é  que  a  Municipalidade  repasse  recurso  para  que  a 
Associação de Bairro contrate, mantenha e fiscalize o conservador de estradas, que deve 
ser do próprio bairro. Acrescentou ainda que este funcionário fará diversos serviços que 
dispensam maquinários, como por exemplo: limpeza, roçada, desempoçamento de água e 
outros  diversos  manuais.  Por  fim,  informou  que,  na  Prefeitura  Municipal  de  Paraibuna, 
projeto de igual teor já vigora há algum tempo, com resultados elogiados pela população. 
Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o 
Sr. Presidente comunicou que,  está  prevista  para  a  próxima  sessão,  única  discussão  e
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votação do Projeto de Lei Nº 004/07 (Dispõe sobre proibição de queimadas no município  de 
Salesópolis,  nas  formas  que especifica,  e  dá  outras  providências)  e  do  Projeto  de 
Resolução Nº 001/07 (Altera a redação do Artigo 106 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), ambos de autoria 
do  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior.  Em  seguida,  passou  para  a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro inscrição, concedeu a palavra aos Nobres 
Edis  inscritos.  O  VER.  MÁRIO BARBOSA PINTO  reportou-se  ao  Fórum de  Educação, 
realizado no último dia cinco de abril,  e elogiou a apresentação da Peça Teatral do Grupo 
Timbarulho,  enfatizando  que  devem  apresentá-la  nas  escolas  do  município,  para 
conscientizar  os  alunos  sobre  os  efeitos  da  droga  e  seus  malefícios  ao  ser  humano. 
Comentou  que,  naquela  mesma  oportunidade,  recebeu  um  documento,  cujo  conteúdo 
referia-se  à  situação  em  que  esta  cidade  foi  colocada  perante  a  Festa  do  Eucalipto. 
Procurando entender  melhor,  tomou conhecimento de que foi  realizada uma reunião  na 
CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê, onde estiveram presentes o atual Diretor 
Municipal de Turismo – Caíque, uma promotora de eventos, cujo nome desconhece, o Sr. 
Cláudio  Augusto  Funamori  Hori  e  o  Sr.  Hélio  Lorca,  membro  da  diretoria  daquela 
cooperativa. Enfatizou que não estavam presentes nem o presidente nem o vice-presidente 
da  CAMAT e,  mesmo assim,  naquela  oportunidade  foi  decidido  que  o  Sr.  Cláudio  Hori 
registraria a Festa do Eucalipto no seu nome. Lamentou muito porque, além de se tratar de 
uma pessoa  de  fora,  ainda  usou  o  nome desta  cidade,  e  isto  vem causando  bastante 
indignação por parte de muito moradores da cidade, na certeza de que, esta festa, deveria 
ser  registrada  em  nome  deste  município  por  constar  do  seu  Calendário  de  Eventos 
Turísticos.  Disse  que,  segundo  consta  e  foi  confirmado  pelo  Sr.  Antonio  Fidêncio  – 
Presidente da CAMAT, o Prefeito Rafael soube disso logo após ocorrido tal registro mas, o 
Sr. Cláudio Hori alegou que o referido registro era sem compromisso e, portanto, poderia 
ser mudado a qualquer hora.  Dirigindo-se ao Sr. Presidente, o orador solicitou esclarecer tal 
situação junto ao Sr. Prefeito Municipal e, se for o caso, adotar as providências necessárias 
para evitar que este Promotor de Eventos lucre em prejuízo de Salesópolis. Acrescentou 
ainda, que será necessário uma conversa entre o Prefeito Rafael e o Sr. Caíque – Diretor 
Municipal de Turismo, para que esta situação seja resolvida com a maior urgência, bem 
como excluindo o nome da CAMAT desta situação, já que na reunião decisória não estavam 
presentes  nem  o  presidente,  nem  o  vice-presidente  daquela  cooperativa.  Finalizando, 
enfatizou que a Festa do Eucalipto é um evento do município de Salesópolis e não de um 
promotor de eventos de Mogi das Cruzes ou de qualquer outro lugar.  Não havendo mais 
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE em exercício se comprometeu a expor o caso ao 
Presidente titular, logo no dia seguinte a esta sessão, para que as providências com relação 
a  este  absurdo  sejam adotadas.  Também lamentou  saber  que  não  é  mais  a  Prefeitura 
Municipal a promotora da Festa do Eucalipto, lembrando que, no ano passado, o Sr. Caíque 
é  quem  foi  o  promotor  e,  logo  após,  foi  contratado  pela  Municipalidade,  como  Diretor 
Municipal de Turismo, com o compromisso de promover, em nome da Prefeitura Municipal, 
a festa de 2007, concluindo assim como absurda esta situação. Nada mais havendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  
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declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 09 de Abril de 2007.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO :

1º SECRETÁRIO      :

2º SECRETÁRIO    :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
16 de Abril de 2007. 
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