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ATA DA 15ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 18 de Junho de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dezoito  dias  do  mês  de  Junho  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Décima  Quarta  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:   REQUERIMENTO  Nº  047/06  -  Solicitando  ao  Sr.  Prefeito  Municipal,  uma 
relação das empresas e/ou autônomos do ramo de sonorização que prestam ou prestaram 
serviço à Municipalidade neste ano,  com seus respectivos motivos, e cópia de todas as 
Notas  Fiscais  ou  RPA’s desses serviços,  do  Ver.  Sérgio  dos Santos  – desp.:  Aprovado, 
encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 132 – Determinar à 
Secretaria Municipal de Obras, a roçada em ambos os lados do Córrego Padre Manoel, 
localizado nos fundos da Sociedade Esportiva Salesopolense, estendendo até a residência 
do Sr. Filadelfo, no Km. 01 da Estrada da Usina; 133 – Viabilizar estudos junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de luminárias nas proximidades da 
Igreja de Santa Luzia,  localizada na Estrada da Petrobrás, Bairro dos Nunes, ambas da 
Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e outros; 134 – Viabilizar junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, a colocação de uma luminária nas proximidades da residência Nº 47 da 
Rua João  Batista  de  Melo  Franco Júnior,  Bairro  do  Fartura;  e  135/07  –  Determinar  às 
Secretarias Municipais de Educação e de Obras, a manutenção necessária na entrada e 
arredores do prédio da EMEF Antonio Alves de Alvarenga, Bairro Nhá Luz, ambas do Ver. 
Mário  Barbosa Pinto e outros  – desps.:  Aprovados, encaminhe-se;   COMUNICADOS  do 
Ministério da Saúde – sobre a liberação de recursos financeiros no valor  de  R$ 20.293,75 
para   o  Pagamento  de  PAB FIXO,  referente  ao  mês de  Maio/07;   R$ 2.534,10  para  o 
Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS (EX-TFECD),  referente ao 
mês de Maio/07;  do  Ministério  da Educação - sobre a  liberação de recursos financeiros 
no valor de R$ 158,40 para o PNAC – PNAE CRECHE, referente ao mês de Maio/07;  R$ 
14.489,20 referente ao PNAE, sendo R$ 5.746,40 para o Ensino Fundamental da Rede 
Estadual; R$ 2.252,80 para o Ensino Pré-Escolar da Rede Municipal e R$ 6.490,00 para o 
Ensino  Fundamental  da  rede  Municipal  –  desps.:  Arquive-se,  Plenário  ciente  –  desps.: 
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos.  O  VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou justificando oralmente seu 
Requerimento Nº 47, enfatizando que, segundo informações, são três ou quatro empresas 
de som que prestam serviço à Municipalidade. Esclareceu que não é contrário à prestação 
de tal serviço, contudo, o preço deve ser justo e, não sendo, a Municipalidade deve utilizar o 
recurso  para  comprar  seu  próprio  equipamento  de  som  e  atender  toda  comunidade. 
Declarou saber que o valor  pago  pela  Prefeitura  local  a  estas 
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empresas  seria  suficiente  para  comprar  um trio  elétrico  e,  finalizando,  disse  considerar 
injusto que o dinheiro do povo seja mal administrado, jogado no ralo, como tem visto. Não 
havendo mais oradores inscritos, nem 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.  O  VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
procedeu a leitura de um artigo acerca da Comemoração dos Noventa e Nove Anos da 
Imigração Japonesa ao Brasil. Disse que, nesta data, dezoito de junho do ano de um mil 
novecentos  e  oito,  o  primeiro  navio  japonês  aportou  em Santos,  após  uma viagem  de 
cinqüenta e dois dias. Informou que, segundo aquele artigo, vieram setecentos e oitenta e 
um imigrantes da cidade de Kobe, atendendo acordo imigratório estabelecido entre Brasil e 
Japão e, conforme sugestão do Consulado Japonês, esses imigrantes se dirigiram à Região 
do Alto Tietê por oferecer fácil acesso à Capital Paulista,  clima favorável à plantação, além 
de  terra  em boas  condições,   devido  à  abundância  de  água  para  irrigação.  Com  isto, 
Salesópolis, Mogi das Cruzes e Suzano concentram grande parte dos imigrantes japoneses 
que vivem no Brasil, num total de um milhão e meio de descendentes, dos quais, sessenta e 
cinco por cento, vivem no Estado de São Paulo. Segundo o Presidente da Sociedade da 
Cultura Japonesa no Brasil, os imigrantes japoneses se orgulham por ajudar a enriquecer o 
Brasil,   não  somente  com  trabalho,  mas,  também,  com  sua  cultura,  e  acredita  que 
contribuíram para um Brasil multicultural, onde a cor da pele, olhos e cabelo não têm mais 
importância. O orador disse que os salesopolenses concordam com esta afirmação, pois 
convivem, diariamente, com os imigrantes japoneses, seus filhos e netos,  e constatam que 
são um povo ordeiro, disciplinado e trabalhador que enriquece esta cidade com sua cultura 
e  avanço,  fazendo  da  agricultura  o  setor  de  maior  destaque  econômico  desta  cidade. 
Lembrou ainda que Salesópolis contou com um prefeito de origem nipônica, o Sr. Massayuki 
Uono, bem como esta Casa de Leis sempre teve representantes da Colônia Japonesa, os 
ex-Vereadores Massayuki Uono, Takundo Kusakabe – reeleito várias vezes, os jovens Nilton 
Kho Takeuchi e Márcio Nakano e, atualmente, em seu segundo mandato, conta com o Ver. 
Júlio Toshimitsu Kodama. A este último, o orador solicitou levar o registro desta data, neste 
Legislativo,  aos demais  membros da Colônia  Japonesa,  congratulando-se com todos os 
membros  por  tudo  que  fizeram  e  fazem  por  esta  cidade  e  região.  Dirigindo-se  ao  Sr. 
Presidente, disse que, segundo informações, as máquinas do Consórcio Três Rios, iniciarão 
suas  atividades   nesta  cidade,  portanto,  espera  que,  antes  disso,  seja  discutido  o 
cronograma de trabalho junto aos Vereadores, para que acompanhem os serviços. Por fim, 
solicitou  ao Sr.  Presidente interceder junto  ao Sr.  Prefeito Municipal,  para que cobre do 
Secretário  Estadual  do  Meio  Ambiente,  Sr.  Xico  Graziano,   objetivando  as  ligações  de 
energia  elétrica  nas  residências  da  área  urbana.  O  SR.  PRESIDENTE  disse  que 
providenciaria  o encaminhamento do manifesto do Nobre Vereador  à Colônia Japonesa, 
através do Nobre Vereador Júlio Toshimitsu Kodama. Também se comprometeu à cobrar do 
Sr.  Prefeito  Municipal  as  ações  comprometidas  quando  da  reunião  com  o  Secretário 
Estadual  do Meio Ambiente.  Prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr.  Presidente 
concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS, o qual lembrou que, quando presidiu 
a  sessão  anterior,  se  comprometeu  a  resolver  alguns  problemas  junto  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal e à Transportadora  Júlio  Simões.  Quanto  a  esta  última,  informou  que  esteve 
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naquela empresa, junto com o Sr. Presidente – Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, 
discutindo  cada  item  de  reclamação  dos  usuários  do  transporte  coletivo,  quando  o 
representante se comprometeu a resolvê-los,  com brevidade. Informou que o Sr. Prefeito 
esteve viajando  e,  até  o  momento,  não conseguiu  agendar  uma reunião,  sugerindo  ao 
Presidente titular que tome a frente e agende a solicitada reunião, a fim de discutir com 
todos  os  Vereadores  os  diversos  assuntos  pendentes,  especialmente,  acerca  dos 
problemas na Área de Saúde  Municipal.  Finalizando,  o  orador  parabenizou o Deputado 
Estadual  João  Caramez,  que  conseguiu  a  instalação  da  Torre  da  Vivo  nesta  cidade, 
contudo,  lamentou  que  ele  não  encontre  tempo  para  vir  a  esta  cidade  e  inaugurá-la, 
esperando  a  intercessão  do  Sr.  Prefeito  Municipal  para  agilizar  tal  inauguração.  O  SR. 
PRESIDENTE  esclareceu que a inauguração da referida torre não depende da presença 
daquele deputado, mas, de resolver alguns problemas surgidos. Explicou que a Empresa 
Bandeirante  Energias  do  Brasil  enfrentou  alguns  contratempos  para  fazer  a  necessária 
extensão da energia e, logo após a ligação, antes de realizar  os testes necessários, os 
cabos  foram roubados,  os  quais,  após  substituídos,  danificaram o  equipamento  que  foi 
levado  a  São  Paulo  para  conserto.  Portanto,  concluiu,  o  referido  aparelho  retornou  do 
conserto, mas será necessário o teste da transmissão do sinal, haja vista tratar-se de alto 
investimento, ultrapassando quinhentos mil reais. Prosseguindo com a ordem de inscrição, 
o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que iniciou 
declarando-se feliz pela notícia acerca da proximidade para o início dos trabalhos que serão 
realizados nas estradas rurais,  pelas máquinas do Consórcio Três Rios. Todavia, informou 
que,  na  semana  passada,  esteve  no  município  de  Jacareí,  conversando  com  um  dos 
operadores daquelas máquinas, o qual lhe informou que os pneus de todas as máquinas 
deveriam ser trocados e que, após este serviço,  elas atenderiam o município de Jambeiro 
para,  somente  depois,  virem para  Salesópolis.  Declarou  esperar  que o  operador  esteja 
errado e o Nobre Par Claudinei José de Oliveira certo. Por outro lado, declarou-se chateado 
com o Sr. Prefeito Municipal que sempre empurra o problema sem resolvê-lo. Relatou que, 
na  última feira  de “Quinta de  mês”,  um senhor  lhe  questionou quando  seriam tomadas 
providências com relação à estrada do Bairro da Pedra Rajada e, antes de responder, viu o 
Prefeito Rafael passando e dirigiu-lhe a mesma pergunta, quando obteve como resposta 
que as referidas máquinas estariam na cidade dentro de quinze dias. Questionou como ele 
deu esta resposta se as máquinas estão sem pneu e, concluindo,  disse que,  mais uma 
vez,  o Sr. Prefeito Municipal engana o povo e, quando o vereador faz oposição, ainda é 
perseguido e seus pedidos não são atendidos. Reportando-se às inúmeras manifestações 
públicas do Sr. Prefeito Municipal, quando repete que este governo é transparente, disse 
que, através da Comissão de Finanças e Orçamento deste Legislativo, enviará um ofício 
solicitando  o  encaminhamento  de  documentos  comprobatórios  acerca  da  publicação  do 
Edital  relativo  às  obras  do  Consultório  Odontológico  da  EMEF Mestra  Henriqueta,  pois, 
verificando o processo, não constatou este indispensável documento. Finalizando, enfatizou 
não acreditar que o documento não exista, mas, que apenas não foi incluído no processo 
pertinente, motivo pelo qual,  solicita sua cópia. O  VER. JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA, 
enquanto descente de japoneses, parabenizou e agradeceu o Nobre Colega Claudinei José 
de  Oliveira,  pela  manifestação  de  congratulações   à   Colônia   Japonesa.    Declarou-se 
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emocionado, informando que seus avós estiveram no referido navio e, lembrou o quanto 
sofreram,  inclusive,  com  a  perseguição,   devido  a  situação  de  pós-guerra.  Disse  que, 
atualmente, os descendentes não sofrem nenhuma perseguição, tanto que deve gratidão ao 
povo brasileiro por ser bem recebido onde quer que esteja. Neste momento, o orador teve a 
voz  embargada  pela  emoção,  sendo  socorrido  pelos  Nobres  Pares.  Desculpou-se  do 
ocorrido, esclarecendo que não mais conseguiria falar, devido às emocionantes lembranças, 
retornando  à  sua  cadeira.  Prosseguindo  com  a  ordem  de  inscrição,  a  VERª.  DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE parabenizou a comunidade do Bairro do Pico Agudo pela 
belíssima Festa Junina realizada na Igreja do Bom Jesus,  no dia anterior a esta sessão. 
Por outro lado,  registrou, novamente,  as reclamações populares acerca da situação da 
Avenida  Victor  Wuo,  nas  proximidades  do  supermercado Okamura,  onde  a situação  do 
trânsito é péssima devido a um problema que se arrasta há tempos. Comentou que vê o 
carro  da  Sabesp  toda  semana naquele  local,  contudo,   concluiu  que  o  serviço  não  lhe 
pertence,  haja  vista  constatar  alguns  funcionários  arrebentando  os  canos  daqueles 
arredores,  portanto, acredita que o serviço seja da Prefeitura Municipal ou da Empresa de 
Telefonia que, ultimamente,  recortou diversas ruas da cidade para ampliação das linhas 
telefônicas. A oradora enfatizou que os carros que trafegam naquele trecho têm que desviar 
dos buracos e,  em diversas ocasiões,  as colisões são evitadas por muito pouco. Informou 
que apresentará uma proposição sobre os problemas de uma boca-de-lobo da Rua Braz 
Torraga,  onde  constatou  uma  criança,  de  apenas  oito  anos,  brincando  e,  portanto,  se 
expondo  à  sérios  riscos.  Concluiu  dizendo  que,  segundo  informações,  uma  placa  de 
cimento não é tão cara para que a Municipalidade demore tanto para adquiri-la,  evitando, 
provavelmente,  até  mesmo  a  morte  de  uma  criança  como  a  citada,  que  utiliza  estes 
pequenos buracos como esconderijos. O SR. PRESIDENTE comprometeu-se a contatar o 
Sr. Prefeito Municipal cobrando providências e, finalizando, reiterou o convite da Prefeitura 
Municipal,  para inauguração da Sub-Prefeitura do Distrito dos Remédios,  no próximo dia 
vinte e um, às onze horas e trinta minutos.  Não havendo mais oradores inscritos 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 18 de Junho de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

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