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ATA DA 13ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 04 de Junho de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
quatro  dias  do  mês  de  Junho  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Décima  Terceira  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de 
Salesópolis  sob  a  presidência  do  Vereador  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior  e 
secretariada pelos Edis Claudinei José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 
2º  Secretário.   Às  quinze  horas,   horário  regimental,  o  Sr.  1º  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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 040 – Informar o 
motivo da demora para instalar  a nova Torre de Celular, a data prevista para iniciar seu 
funcionamento e se abrangerá toda área rural ou quais bairros não serão atendidos; 041 – 
Prestar  informações diversas  acerca  dos  comentários  sobre  a  construção  de  uma nova 
barragem que  afetará,  principalmente,  os  moradores  do  Bairro  do  Zé  Cândido;   042  – 
Prestar informações diversas acerca da desativação do prédio da Creche Municipal, devido 
a  problemas estruturais,  todas  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira  e  outros;  e  043/07  – 
Prestar  informações  e  encaminhar  documentos  diversos  referentes  à  Empresa  Rodrigo 
Fornazza  Transportes,  responsável  por  linhas  de  transporte  escolar,  do  Ver.  Sérgio  dos 
Santos  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se;   INDICAÇÕES  solicitando  ao  Sr. Prefeito 
Municipal  Nºs:  123  –  Incluir  no  próximo  Concurso  Público,  o  cargo  de  Professor  de 
Educação Física para atuar nas escolas de Ensino Fundamental, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira e outros; 124 – Viabilizar junto aos Secretários Municipais de Educação e Obras, 
estudos para a construção de uma pequena quadra na EMEF Antonio Alves de Alvarenga; 
125 – Fazer  gestão junto ao DER, objetivando sejam feitos  reparos na Rodovia  SP-88, 
altura do Km 98 da Estrada das Pitas;  126 – Viabilizar  junto  à Secretaria  Municipal  de 
Obras, as providências necessárias com relação à manutenção da Estrada do Bairro da 
Pedra Rajada, principalmente, em alguns morros que estão intransitáveis,  todas do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes e outros; 127 – Determinar ao Setor de Obras,  o cascalhamento 
do  morro,  próximo  aos  sítios  dos  Srs.  Paulo  Elzar  Cavalcante  e  ex-prefeito  Nego,  na 
Estrada do Bairro da Pedra Branca, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 128 – Viabilizar 
junto  à  Empresa  Bandeirante  Energias  do  Brasil,  a  colocação  de  uma  luminária  nas 
proximidades da residência Nº 47, da Rua Naime Kirala, do Jardim Nídia; 129 – Viabilizar 
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de luminária pública nas Ruas 
Um – São Benedito e Dois – Santo Antonio, ambas ruas de acesso à Pousada do Refúgio, 
Bairro da Grama, ambas da Verª. Deise Apª. Corrêa Duque e outros; 130 – Determinar seja 
roçado os dois lados do Córrego do Bairro Totozinho Cardoso, localizado na Rua Doutor 
Fernandes  F.  Costa  Filho,  próximo ao  Nº  52,  residência  da  Sra.  Terezinha;  e  131/07  – 
Interceder junto ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando as providências necessárias 
para a retomada do atendimento médico oftalmológico,  ambas do Ver. Mário Barbosa  Pinto 
–  desps.:  Encaminhe-se,  lidas no Expediente;  CONVITE da Diretoria  Municipal  de  Meio 
Ambiente, para a Semana e Dia Mundial  do Meio Ambiente, iniciando-se no dia cinco de 
junho, às dez
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horas, no trecho novo da Avenida Professor Adhemar Bolina;  OFÍCIOS: do Diretor Técnico 
de Departamento - DADE – informando que,  através do Decreto Nº 51.460,  o DADE foi 
transferido para a Secretaria de Economia e Planejamento – SEP, portanto, as centenas de 
processos  ativos encontrados  sob  responsabilidade  do  DADE estão,  ainda,  em fase  de 
análise para posterior tomada de decisão, bem como informa que o Governador do Estado 
aprovou,  no  último  dia  doze  de  abril,  o  Programa  Anual  de  Trabalho  do  Fundo  de 
Desenvolvimento das Estâncias;  do Deputado Celso Giglio – comunicando sua eleição à 
Presidência  da  Comissão  dos  Assuntos  Metropolitanos  da  Assembléia  Legislativa  do 
Estado,  suas  atribuições,   importância  para  esta  cidade  e  conclamando  por  sugestões, 
reparos e reivindicações para enriquecer o trabalho da desta comissão – desps.: Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis 
inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES justificou oralmente sua Indicação Nº 
126, enfatizando que há alunos caminhando, até cinco quilômetros, para chegar no local 
onde está parando o transporte escolar que,  devido às péssimas condições da estrada, não 
consegue chegar até o ponto final. Quanto à Indicação Nº 124, esclareceu que a referida 
escola  atende  setenta  crianças  que  não  contam  com  espaço  para  esporte  e  lazer, 
sugerindo, inicialmente, até mesmo uma quadra de areia para minimizar a falta de opção. 
Reportando-se ao Requerimento Nº 43, de autoria do Nobre Par Sérgio dos Santos, disse 
que, em resposta ao seu Requerimento Nº 37,  o Poder Executivo informou que o Processo 
Copel Nº 04, com setecentos e quatro páginas mais textos no verso,  estaria disponível para 
análise na Sala da Copel, quando o orador poderia indicar as folhas que desejasse extrair 
cópias.   Lamentou  a  resposta  pois,   solicitou  os  documentos  relativos  à  Licitação  de 
Transporte de 2006 e 2007, enviaram o do ano anterior e, deste ano, disponibilizam para 
análise,   não  entendendo  por  quê  decisões  diferentes,  especialmente,  o  não  envio, 
alegando economia de xerox. Por fim, disse que, se a intenção era economizar  xerox e, 
portanto, analisar os documentos na Sala do Copel, poderia também analisar os de 2006, já 
que seu objetivo é verificar e comparar os dois.  O  VER. SÉRGIO DOS SANTOS  iniciou 
dirigindo-se ao orador que o antecedeu, dizendo que o Poder Executivo tem o dever de 
enviar as cópias solicitadas por Vereadores e, quanto à alegação de economizar custos com 
xerox, acrescentou haver gastos com outras coisas supérfluas, portanto, não deve aceitar 
tal resposta e exigir o envio das cópias solicitadas. Justificou oralmente seu Requerimento 
Nº 43, dizendo que recebeu denúncia de que a empresa referida está agregando carros e 
motoristas sem habilitação específica, portanto, com os documentos em mão, confirmará os 
fatos e tomará as providências. Quanto ao seu Requerimento Nº 41,  declarou pretender 
verificar os fatos diretamente junto ao DAEE, pois, há diversos moradores do Bairro do Zé 
Cândido preocupados e, se proceder os comentários, proporá uma manifestação pública 
contrária.  Acrescentou que as duas barragens existentes já afetaram o clima da cidade, 
portanto, mais uma barragem agravará a situação, especialmente, aumentando a serração 
e  causando  inúmeros  transtornos  aos  moradores  e  visitantes.  O  SR.  PRESIDENTE 
esclareceu  que  tais  comentários  surgiram  devido  à  publicação  da  possibilidade  da 
construção  da  nova  barragem,  em  duas  edições  do  jornal  local,  contudo,  os  órgãos 
competentes nada sabem sobre o assunto.     Lembrou  ainda que,  nos idos de 1910, 
haviam planos para esta barragem, contudo, ela foi substituída pela já construída Barragem 
de Ponte Nova.   Concluiu  dizendo  que  as  matérias  publicadas  nos
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jornais deveriam ser verdadeiras e, do contrário, o responsável pela publicação deveria ser 
punido.  Prosseguindo  com a  ordem de  inscrição,  franqueou  a  palavra  ao VER.  JÚLIO 
TOSHIMITSU  KODAMA  que,  novamente,  reclamou  o  atraso  dos  convites  para  as 
comemorações  do  Dia do Meio  Ambiente,  à  exemplo  de  muitos  outros que chegam de 
última  hora,  reafirmando  o  pouco  caso  que  as  Secretarias  Municipais  fazem  deste 
Legislativo.   O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  justificando  oralmente  seu 
Requerimento Nº 40, comentou que, segundo informações, a inauguração da referida torre 
depende da agenda de um certo deputado, contudo, espera que o Prefeito Rafael cobre 
agilidade e solicite que ele priorize as necessidades do povo, lembrando que,  diariamente, 
os Vereadores são cobrados.  Em seguida, justificou sua Indicação Nº 123, lembrando que a 
contratação de professor de educação física para a Rede Municipal de Ensino é uma antiga 
reivindicação. Comprometeu-se à também solicitar a contratação de Professor de Educação 
Artística, à exemplo do que já fez no passado e do que já existe nas escolas dos municípios 
vizinhos. Quanto ao Requerimento Nº 41, disse que boatos e fofocas devem acabar logo 
para evitar que as pessoas sejam alarmadas e tomem decisões drásticas, como alguns que 
já pensaram em vender suas propriedades nos arredores do Bairro do Zé Cândido.  Disse 
que  este  boato  surgiu  numa  reunião  que  participou  naquele  bairro,  motivando-o  a 
apresentar esta proposição e, concluindo, declarou concordar com os Nobres Pares que o 
antecederam,  sobre  a  necessidade  da  imprensa  averiguar  as  informações  que  recebe, 
antes de publicá-las.  Reportando-se ao seu Requerimento Nº 42, lamentou que um prédio 
novo, como o da Creche Municipal, já apresente problemas estruturais tão graves, a ponto 
de  obrigar  sua  desocupação.  Lembrou  que,  quando  da  entrega  daquele  prédio  à 
Associação  Caminhando  Juntos,  mantenedora  da  Creche  Municipal,  foram  necessárias 
várias reformas e manutenções, embora fosse um prédio recém-construído e, desde então 
ele  mesmo  (o  orador)  já  falava  que  estava  impróprio  para  uso,  contudo,  naquela 
oportunidade, disseram que sua posição era de uma política contrária ao então Prefeito 
Feital. Concluindo, o orador disse que,  a necessidade de desocupação em tão curto espaço 
de tempo vem provar que sua posição, ao contrário de oposicionista, era de proteção e 
preocupação com as crianças e demais usuários daquela construção. Acrescentou ainda 
que, na mesma proposição, questiona à quem caberão as responsabilidades desta obra, 
construída na mesma gestão em que o Centro Esportivo e a Unidade Básica de Saúde do 
Bairro  do  Fartura,  também apresentaram problemas  estruturais,   os  quais  reclamou  na 
época e foram comprovados os fatos.  Sobre o Requerimento Nº 43 do Nobre Par Sérgio 
dos Santos e a manifestação do Nobre Par Vanderlon Oliveira Gomes , questionou se o 
valor  pago à  empresa que  não  leva  e  não  pega os  alunos  no  ponto  final,  também foi 
reduzido, haja vista que recebem por quilômetro rodado.  Enfatizou a necessidade desta 
medida para evitar que as empresas recebam por percurso não completo e, para evitar que, 
por qualquer problema, se recusem a concluir o percurso.  Em aparte, o  Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes disse que, em dias de chuva, não há como chegar em alguns pontos finais, 
sugerindo o acompanhamento de um fiscal municipal  para  averiguar  em  quais  linhas 
isso  realmente  ocorre. Retomando,  o orador  informou  que os moradores do Bairro 
Padre  José  reclamaram  a  constância  desta  alegação  pelo  motorista   e,   finalizando, 
enfatizou  que  cabe  à  Administração  Municipal  manter  as
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estradas  transitáveis,  mas,  também lhe  cabe  descontar  no  pagamento  da  empresa,  os 
quilômetros não percorridos por falta de condições de tráfego. Não havendo mais oradores 
inscritos  e  nada  mais  a  tratar,  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  010/07  e  CFO  Nº  016/07,  ambos  recomendando  a  aprovação  do 
PROJETO DE LEI Nº 009/07 (Dispõe sobre alteração da alínea “d” do Artigo 5º da Lei Nº 
1.488, de 24 de Outubro de 2006, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, 
e  da  Emenda  Modificativa  Nº  002/07 de  autoria  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão o Projeto de Lei Nº 009/07 
com a Emenda Modificativa Nº 002/07 e, ninguém se manifestando, foi a referida emenda 
submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Aprovada a Emenda Modificativa 
Nº 002/07, o Ver. Claudinei José de Oliveira requereu a dispensa da elaboração da Redação 
Final,  requerimento  este  que  foi  submetido  à  Plenário  e  aprovado  por  unanimidade. 
Aprovada a dispensa da elaboração da Redação Final,   foi  o  Projeto de Lei  Nº 009/07 
submetido  à  votação  com  a  Emenda  Aprovada,  o  qual  também  foi  aprovado  por 
unanimidade.  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 ao Nobres Edis inscritos.  O  VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
comentou que o presidente da Associação do Bairro Ribeirão do Pote lhe reclamou que, há 
mais de seis meses, vem solicitando a instalação de uma cortina nas salas de aula da 
EMEF do Bairro Barro Amarelo, cuja falta, obriga os alunos e professores a colocar suas 
blusas na janela, para evitar que o reflexo do sol os atrapalhe nos afazeres. Lamentou esta 
situação,  especialmente, por saber que a área de educação recebe a maior porcentagem 
dos recursos financeiros do município. Concluiu registrando ainda que, apesar de passar 
quase metade do ano letivo,  nem todos os alunos daquela unidade escolar receberam os 
uniformes  da  Municipalidade  e,  são  inúmeras  as  desculpas  para  esta  demora  que, 
pretende, confirmar junto à Secretária Municipal de Educação. O VER. JÚLIO TOSHIMITSU 
KODAMA reportando-se à matéria sobre Salesópolis, publicada no Jornal “O Estado de São 
Paulo”,  pela  estudante  de  jornalismo  Gisele  Hirata,   disse  que  parabenizou  os  pais  da 
universitária,  seus  amigos,  contudo,  questiona  a  informação  de  que  são  recebidos, 
mensalmente, por volta de dois mil  turistas. Acrescentou que mora nas proximidades da 
Barragem de Ponte Nova e não vê tanto movimento,  portanto,  se há tantas visitas, acredita 
que  o  COMTUR  e  o  FUMTUR  tenha  muito  dinheiro  em  caixa  para  investir.   Também 
reclamou o abandono das estradas do Distrito do Remédio, lamentando que o sub-Prefeito 
daquela comunidade também acumule o cargo de Diretor de Obras, demonstrando que há 
muitas reuniões e pouca ação.  Enfatizou que há muita cobrança aos Vereadores sobre esta 
situação,  haja  vista  que naqueles  arredores concentra-se maior  número de agricultores, 
sendo  a  qualidade  da  estrada  de  suma  importância  para  garantir  o  escoamento  dos 
produtos.  Lamentou por haver muita conversa jogada fora, reuniões e comemorações que 
não  levam  a  nada,  enquanto  os  Secretários  Municipais  deveriam  trabalhar  mais  para 
resolver os problemas. Também lembrou  que  a  Municipalidade  nunca  tem  dinheiro  para 
nada,  mas,  sempre  consegue  para  realizar  festas  e  reuniões.  Finalizando,   enfatizou  a 
necessidade de agilizar  a  solução  dos  problemas,  não  vendo  a  necessidade  de  tantos
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conselhos se nada é resolvido,  apesar desta gestão  estar  administrando  há  dois  anos  e 
meio,   com  muita  conversa  fiada  e  pouca  solução.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE 
OLIVEIRA  relatou  que  foi  procurado,  na  semana  passada,  por  algumas  pessoas, 
reclamando os serviços prestados no atendimento de exames de Raio-X da Santa Casa. 
Esclareceu que, segundo aquelas pessoas, os técnicos daquele setor, são funcionários do 
Estado e da Santa Casa local,  recebendo salário de ambos, contudo, cumprindo horário 
apenas referente ao Estado,  sendo que,  noutro período,  permanecem em suas casas e 
vão atender, somente,  se acionados. Disse que já levou este caso ao Secretário Municipal 
de Saúde, haja vista que, recentemente, esta Casa de Leis aprovou o reajuste no valor do 
repasse  àquela  entidade,  a  fim  de  garantir  melhor  atendimento  ao  público.  Disse  que 
apresentará proposição solicitando cópia do Plano de Trabalho da Santa Casa,  acreditando 
conste  nele  várias  melhorias  no  atendimento.  Disse  que  ainda  não  recebeu a  resposta 
sobre seu questionamento acerca dos motivos pelos quais ainda  não está funcionando o 
aparelho de Ultrassonografia,  que deveria ser instalado no Posto de Saúde local e atender 
gratuitamente a população.  Acrescentou que, segundo informações, ainda não funciona por 
falta de profissional  para operá-lo,  contudo,  lembrou que os profissionais  que operam o 
aparelho da Santa Casa, onde os exames são cobrados, integram o Quadro Funcional da 
Municipalidade,  portanto,  podem  ser  designados  a  operá-lo.   Reiterou  que  o  referido 
aparelho,  como  todos,  tem  um  prazo  de  garantia  e,  a  demora  na  instalação,  poderá 
prejudicar  e  até  onerar,  ainda  mais,   os  cofres  públicos,   caso  apresente  problema  e 
necessite  reparo.  Ressaltou  não  entender  por  que  as  medidas  em benefício  dos  mais 
carentes  são  tão  demoradas,  especialmente,  se  considerar  que  o  mais  difícil  já  foi 
conquistado, ou seja, o aparelho e o profissional. Concluiu o assunto, comprometendo-se a 
reclamar, em todas as sessões desta Casa de Leis, até que o aparelho seja instalado e o 
atendimento iniciado  pois,  tão logo adquirido,   a população  deveria  ser  beneficiada.  No 
tocante ao funcionamento e resultado dos Conselhos Municipais, comentado pelo orador 
que o antecedeu,  lembrou que, igualmente os demais, o Conselho Municipal de Saúde que, 
antigamente, realizava reuniões nesta Casa de Leis e discutia vários assuntos, há muito, 
não se ouve falar nem de reuniões, nem de prestação de contas. Por fim, disse que todos 
estes  assuntos  também  já  foram  levados  ao  conhecimento  do  Secretário  Municipal  de 
Saúde,  bem como é de conhecimento dos demais Pares,  mas,  os comenta para registrar 
em  ata  e  comprovar  o  quanto  vem  cobrando,   evitando  seja  considerado  omisso  e 
oposicionista,   e  também  para  comprovar  sua  manifestação  quando   acontecer  um 
problema maior. 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 04 de Junho de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
11 de Junho de 2007. 
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