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ATA DA 16ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 25 de Junho de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e cinco dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Décima  Sexta  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: OFÍCIO Nº 165/07 do Sr. Prefeito Municipal, informando que foi convocado pelo 
Excelentíssimo  Senhor  Governador  do  Estado,  Sr.  José  Serra,  a  estar  no  Palácio  dos 
Bandeirantes,  nesta  data,  para  revisão  dos  convênios  de  interesse  desta  cidade, 
impossibilitando-o, portanto,  de comparecer nesta Casa de Leis, no horário aprazado, para 
reunião  com  os  Nobres  Edis  –  desp.:  Arquive-se,  Plenário  ciente;  REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  048 – Encaminhar o Cronograma dos bairros e 
estradas rurais que serão beneficiados pelas máquinas do Consórcio Três Rios e informar 
acerca da data de chegada dos referidos equipamentos e início das obras de benfeitoria, do 
Ver.  Jair  dos  Santos;  049  –  Informar  e  enviar  cópias  das  sentenças  judiciais  que 
determinaram  a  reintegração  dos  servidores  aos  quadros  da  Administração  Pública 
Municipal,  das  despesas  geradas  com o  pagamento  dos  servidores  exonerados  e  dos 
documentos que demonstrem as gestões judiciais pertinentes para responsabilização do ex-
Chefe  do  Poder  Executivo,  visando  ressarcimento  aos  cofres  públicos  pelas  despesas 
geradas por seus atos, nos termos que a legislação vigente determina, do Ver. Sebastião 
Rodrigues  de  Campos  Júnior  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se;   INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 136 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, a 
realização de um Mutirão de Limpeza nesta cidade e, posteriormente, viabilizar a realização 
de concurso público para o cargo de Gari;  137 – Designar um Diretor de Esportes para 
atuar  no  Distrito  do  Remédio,  ambas  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos;  138  –  Priorizar  o 
atendimento da Estrada da Petrobrás, quando da chegada das máquinas e caminhões do 
Consórcio  Três  Rios,  promovendo  benfeitorias  em toda  sua  extensão,  do  Ver.  Jair  dos 
Santos; 139 – Implantar a Guarda Municipal Noturna nesta cidade-estância, empregando 
somente nossos moradores, minimizando também os graves problemas de desemprego; 
140 – Interceder junto à Sabesp, objetivando esclarecimentos acerca do aumento absurdo 
nas contas de água e esgoto dos munícipes, que tiveram o hidrômetro de seus imóveis 
recentemente trocados; 141 – Determinar a colocação de uma proteção no muro de arrimo 
que se inicia em frente a propriedade do Sr. Romeu dos Santos, na Rua XV de Novembro, 
todas  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se;   BALANCETE 
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Maio/07 – 
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS acusando recebimento do Ofício da 
Presidência  deste  Legislativo,  solicitando apoio  para  
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receber os recursos financeiros do DADE, dos seguintes Deputados Estaduais: Maria Lúcia 
Amary,   Roberto  Felício,  Celso  Giglio  e  Antonio  Mentor  todos,  se  comprometendo  a 
empenhar-se no caso; COMUNICADOS: da Câmara dos Deputados sobre os recursos do 
Orçamento  da  União  destinados  a  este  Município  no  mês de  Abril/07;  do  Ministério  da 
Educação sobre a liberação de recursos financeiros no valor de  R$ 33.896,93,  referente  a 
6ª  Quota  do  FNDE  –  desps.:  Arquive-se,  Plenário  ciente.  Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
Presidente  concedeu  a   palavra   aos   Nobres  Edis  inscritos.   O  VER.  SÉRGIO  DOS 
SANTOS iniciou saudando os alunos do CEP – Centro Educacional Profissionalizante e, em 
seguida, justificou oralmente cada uma das suas Indicações,  enfatizando que todas vêm 
atender  reivindicação  dos  próprios  munícipes,  com  os  quais  conversa,  diariamente, 
buscando  saber  das  necessidades  e  expectativas.  Passando  a  presidência  ao  vice-
presidente,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS 
JÚNIOR  reportou-se à Indicação  Nº 40,  dizendo  que  conversou com o  Sr.  Domingos  – 
Encarregado do Posto da Sabesp local,  solicitando o agendamento de uma reunião com o 
Superintendente  daquela  estatal,  lembrando  que  também  deve  verificar  a  questão  da 
renovação  do  contrato  firmado  com este  município,   a  fim  de  que  sejam definidos  os 
benefícios para os salesopolenses, em compensação à situação de Salesópolis servir de 
caixa  d’água  a  vários  bairros  de  São  Paulo.  Em  aparte,  o  Ver.  Sérgio  dos  Santos 
presidente em exercício no momento,  informou que a conta de água da Sub-Prefeitura do 
Distrito dos Remédios, no último mês, foi de seis mil reais para a Prefeitura Municipal pagar, 
portanto, um absurdo. Retomando, o orador justificou oralmente seu Requerimento Nº 49, 
lembrando  que  os  mais  de  trezentos  mil  reais,  pagos  aos  funcionários  demitidos  e 
reintegrados, poderia ser utilizado na compra de máquinas e equipamentos agrícolas que 
tanto necessita este município, motivo pelo qual espera levantar tais documentos, a fim de 
que o ex-Chefe  do Poder  Executivo  seja responsabilizado e os valores ressarcidos  aos 
cofres públicos. Apoiou a Indicação Nº 139 do orador que o antecedeu, enfatizando que o 
município não tem apoio do Estado para aumentar o efetivo policial civil e militar, portanto, a 
Guarda  Civil,  é  uma  alternativa  para  garantir  a  segurança  dos  salesopoleses.  Por  fim, 
reiterou  o  que  vem  defendendo  há  tempos,  que  a  vigilância  eletrônica  é  sucesso  em 
diversas cidades vizinhas e coíbe inúmeras ações de vândalos, das mais simples, como se 
apossar de muda de planta do jardim da praça central, até as agressões físicas e utilização 
de  armas  e  entorpecentes. Retomando  a  presidência  e  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 009/07 e 
CONJUNTO  –  COSPES,  CEM,  CACIT,  CRNMA,  CHU  e  CFO  Nº  001/07,  ambos 
recomendando a aprovação do Projeto de Lei  (Complementar)  Nº 006/07 (Dispõe sobre 
Plano  Diretor  Participativo  –  PDP  da  Estância  Turística  de  Salesópolis  e  dá  outras 
providências),  de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, foi a referida matéria 
colocada  em discussão.  O  VER.  SÉRGIO DOS SANTOS  parabenizou  a  Administração 
Municipal pelo PDP - Plano Diretor Participativo, lembrando que está no seu quinto mandato 
neste Legislativo, somando quase vinte anos de vereança e, desde que entrou, ouve falar 
da importância desta matéria que, até então, não tinha sido apresentada. Também registrou 
elogios à todos os Vereadores  que  compartilharam  e  se  empenharam  nesta  luta  que foi
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árdua,  mas,  que  beneficiará  sobremaneira  esta  cidade.  O  VER.  JÚLIO  TOSHIMITSU 
KODAMA  iniciou  requerendo  o  Adiamento  da  Votação  da  matéria  em  discussão, 
enfatizando que era de grande importância e merecia ser melhor analisada. Lembrou que, 
algumas pessoas,  lhe falaram que seria  realizada uma Audiência  Pública no Distrito  do 
Remédio  e  Colônia  Japonesa  acerca  deste  plano  e,  como  não  aconteceu,   caso  seu 
requerimento não seja atendido,  disse que seu voto será contrário.    Disse ainda, que 
algumas  mudanças  devem  ser  apresentadas,  como  por  exemplo,  a  possibilidade  de 
desmembrar áreas em mil metros quadrados, sendo uma metragem pequena para sítios e 
chácaras, portanto,  favorecendo a formação de favela rural. Por fim, disse que, para evitar 
esta situação e que sua consciência pese por aprovar sem a alteração necessária, votará 
contra este projeto. O  SR. PRESIDENTE  esclareceu ao Nobre Vereador que, de acordo 
com o Parágrafo 3º do Artigo 185 do Regimento Interno, não há possibilidade de adiar a 
votação. Espera a compreensão de todos, contudo, lembrou que o Plano Diretor, há três 
meses, aproximadamente, está disponível nesta Casa de Leis para análise. Conclamou a 
todos pelo  voto favorável,  enfatizando a importância da matéria para este município.  E, 
prosseguindo com a discussão,  concedeu a palavra ao  VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 
que iniciou declarando concordar com a manifestação do Nobre Par Sérgio dos Santos, 
acerca da importância do Plano Diretor para o município e que demorou demais para ser 
apresentado. Quanto à manifestação do Nobre Par Júlio Toshimitsu Kodama, informou que 
ele mesmo esteve no Distrito do Remédio quando o Plano Diretor foi discutido, assim como 
acompanhou a discussão da matéria em vários bairros da cidade. Disse que esta matéria 
não pode demorar para ser votada e ainda espera que a Lei Específica se encaixe no Plano 
Diretor para que os loteamentos embargados sejam regularizados. Concluiu dizendo que a 
cidade está paralisada e depende da aprovação desse Plano Diretor,  que é uma arma a 
mais para o município reivindicar seus interesses junto aos Governos Estadual e Federal.  O 
VER. JAIR DOS SANTOS  disse que este dia é histórico para Salesópolis e deverá ficar 
marcado pela votação do Plano Diretor, um projeto de grande importância para o município. 
Ressaltou que não há mais o que discutir,  pois foi muito bem elaborado pela equipe do 
renomado Arquiteto Ruy Otake, uma das melhores equipes do Estado. Acrescentou que os 
Vereadores,  incluindo  ele  próprio,  que  participaram  das  diversas  audiências  públicas 
realizadas, não têm muito o que discutir e, portanto, devem ser favoráveis.  Lembrou ainda 
que, no caso de detectar  falhas,  alguns artigos poderão sofrer  alterações e, finalizando, 
também conclamou pelo voto favorável  a  esta matéria de grande importância.   O  VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA esclareceu que é a segunda parte do que os Vereadores 
queriam realizar, quando se propuseram ao cargo, ou seja, ter o Plano Diretor aprovado. 
Ressaltou que o Plano Diretor ficou, por três meses, disponível nesta Casa de Leis para 
análise, portanto, todos devem reconhecer que, nas leis existentes atualmente, ele não se 
adapta, mas, com o trabalho iniciado no Sub-Comitê de Bacias do Alto Tietê,  tudo será 
facilitado.  Informou  que  o  Plano  Diretor,  foi  elaborado  com  projeção  para  trinta  anos, 
portanto, pode e deve sofrer mudanças no decorrer dos anos, para beneficiar Salesópolis, 
haja vista que, muitos técnicos e populares foram envolvidos, dos mais diversos bairros, 
mas, após a aprovação da Lei Específica pelo referido sub-Comitê se adaptará. Esclareceu 
ainda que o Plano Diretor é divido em  três  macro-zonas,  que  é  a  área  que  fomentará  o 
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turismo, a proteção ambiental e urbana. Acrescentou que ainda tem dois formatos, a parte 
estratégica e de ordenação territorial para resolver os problemas de divisa. Enfatizou que é 
importante porque os efeitos serão sentidos daqui a trinta anos e, embora confronte com as 
leis existentes, é o início de uma mudança para esta cidade, portanto, um privilégio para os 
Vereadores envolvidos, aos quais também conclamou pelo voto favorável, lembrando que, 
sendo flexível, a referida lei poderá sofrer alterações. Ninguém mais se manifestando,  SR. 
PRESIDENTE  ressaltou que o Plano Diretor  tinha prazo para ser  aprovado,  outubro de 
2006,  e  que  este  plano  foi  muito  bem elaborado,  de  acordo  com as  necessidades  do 
município, pela renomada equipe do Arquiteto Ruy Otake. Também disse da possibilidade 
de alteração deste Plano, no decorrer dos trinta anos, esperando assim que os Vereadores 
o aprovem. Parabenizou a equipe que elaborou o Plano Diretor, o núcleo que visitou os 
bairros, levantando as necessidades para dar suporte à referida equipe técnica, bem como 
todos os envolvidos nas audiências públicas realizadas. Prosseguindo,  submeteu o Projeto 
de  Lei  (Complementar)  Nº  006/07  à  votação.  Neste  Momento,  o  VER.  SÉRGIO  DOS 
SANTOS requereu a palavra para encaminhamento de votação e, sendo atendido, utilizou a 
tribuna  dizendo  que,  muito  embora  não  tendo  procuração  para  defender  o  Ver.  Júlio 
Toshimitsu Kodama, lembrou que o colega requereu o adiamento da votação deste projeto 
para realizar  uma audiência  pública junto aos membros da Colônia Japonesa, mas, não 
sendo  possível  realizá-la,  face  ao  exíguo  prazo,  conclamou  ao  Nobre  Par  votar 
favoravelmente,  considerando  a  possibilidade  de  apresentar  emendas  ao  Plano  Diretor, 
posteriormente.  Em seguida,  também para encaminhamento de votação,  o  VER. JÚLIO 
TOSHIMITSU  KODAMA  disse  que,  se  não  tem  tempo  hábil,  não  é  culpa  da  Câmara 
Municipal,  mas, da Prefeitura, que sempre deixa tudo para a última hora, fazendo pouco 
caso dos Vereadores. Concluiu dizendo que manterá sua posição e votará contra a matéria, 
preferindo ser voto vencido a aprovar a matéria sem as alterações que julga de grande 
importância. Ninguém mais se manifestando, foi então o Projeto de Lei (Complementar) Nº 
006/07 submetido à votação,  sendo aprovado por oito votos favoráveis e um contrário do 
Ver. Júlio Toshimitsu Kodama.  Prosseguindo com a pauta, o Sr. 1º Secretário procedeu a 
leitura dos PARECERES CJR Nº 012/07 com sua Emenda Aditiva Nº 003/07, CFO Nº 19,  e 
Emendas Supressiva Nº 001 e Aditiva Nº 002/07, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira, 
todos referentes ao PROJETO DE LEI Nº 010/07 (Dispõe sobre a concessão de adicional de 
produtividade aos motoristas e operadores de máquina e dá outras providências), de autoria 
do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu à discussão e votação a 
Emenda  Supressiva  Nº  001/07,  de  autoria  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira,  sendo 
aprovada  por  unanimidade,  sem  preceder  manifestação.  Em  seguida,  submeteu  à 
discussão e votação a Emenda Aditiva Nº 002/07, do mesmo autor,  a qual  também foi 
aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.  Concluindo, foi a Emenda Aditiva 
Nº 003/07, de autoria da Comissão de Justiça e Redação submetida à discussão e  votação 
e,   igualmente  às  anteriores,   aprovada  por  unanimidade,  sem preceder  manifestação. 
Aprovadas todas as Emendas apresentadas, o  Ver. Claudinei José de Oliveira requereu 
a  dispensa  da  elaboração  da  Redação  Final,  requerimento  este  que,  submetido  à 
Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Aprovada a dispensa da elaboração da Redação 
Final, o Sr. Presidente colocou em única discussão, o PROJETO DE LEI Nº 010/07  (Dispõe 
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sobre a concessão de adicional de produtividade aos motoristas e operadores de máquina e 
dá outras providências) com as Emendas Supressiva Nº 001/07 e Aditivas Nºs 002 e 003/07 
aprovadas. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou o Sr. Prefeito Municipal por essa 
matéria que beneficia os motoristas e operadores de máquina do município, lembrando que 
os  ocupantes  desses  cargos  já  recebiam  adicional  salarial  que  foram  excluídos  por 
administradores anteriores.  Aproveitando a oportunidade, o orador requereu ao Presidente 
que  solicite  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  a  encaminhamento  de  um Plano  de  Carreira  aos 
demais  servidores,  a  fim  de  também  beneficiá-los,  visto  que,  nesta  data,  apenas  os 
operadores de máquina e motoristas foram beneficiados. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES,   na  condição  de  Secretário  da  Comissão  de  Finanças,  disse  que  a  referida 
comissão  pretendia  apresentar  emenda  neste  projeto  para  que  os  benefícios  se 
estendessem  a  todos  os  funcionários,  mas,  não  propôs  por  gerar  e  aumentar  mais 
despesas, o que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. Por fim, declarou-se 
feliz  em votar  este projeto  que beneficia  os motoristas e operadores da Municipalidade. 
Ninguém mais se manifestando, foi a matéria,  com suas emendas, submetida à votação, 
sendo  aprovada  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  aos  Nobres  Edis  inscritos.  O  VER.  JAIR  DOS 
SANTOS parabenizou as Polícias Civil e Militar, pelo excelente trabalho desenvolvido que 
teve como conseqüência, a prisão de alguns marginais que, há alguns dias, invadiram a 
Padaria São Luiz,  de onde roubaram diversos produtos e agrediram os proprietários. Disse 
que  a  polícia  é  muito  criticada,  porém,  quando  realiza  um  bom  trabalho  deve  ser 
reconhecida. Lembrou, como policial  reformado, que há um chavão interno que diz que, 
quando uma pessoa está em perigo, ela lembra de Deus e chama a polícia, passando o 
perigo, esquece de Deus e xinga a polícia, por isso, faz questão de registrar os elogios à 
ambas corporações.  Reportando-se à resposta do Sr.  Prefeito,  ao seu ofício  solicitando 
cancelamento do pagamento dos produtos que a Municipalidade adquiriu, devido ao alto 
preço dos televisores, vídeos cassetes, dvd’s, geladeiras e outros, falou que a resposta foi 
irônica, faltou, inclusive, com os preceitos da boa educação,  além de usar palavras difíceis, 
e não respondeu por quê pagou valores tão alto, considerando anormal pagar um mil e 
quinhentos reais por uma televisão, de vinte e nove polegadas, quatrocentos reais por um 
vídeo-cassete e quinhentos e poucos reais por um aparelho DVD, sendo que os valores 
apresentados no mercado são bem menores. Ressaltou que estes preços, para ele (orador) 
não  são  normais,  portanto,  a  Prefeitura  deveria  desistir  dessa  compra.  Declarou-se 
chateado com referida resposta, pois esperava fosse mais clara e objetiva, sem omissão de 
dados, e que surpreendeu-se também com o conteúdo do documento, porque trabalhou 
com o Prefeito Rafael, fez de tudo para colaborar para o sucesso da sua gestão, inclusive, 
enquanto  presidente  deste  Legislativo,  também  o  apoiou,  portanto,  enfatizou  que  não 
esperava tal falta de respeito e consideração. Informou que relatará este caso ao Ministério 
Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois, a sua parte, enquanto vereador 
fez  e  continuará  fazendo,  cabendo-lhe,  depois,  aguardar  os  resultados.  O  VER. 
VANDERLON  OLIVEIRA GOMES  disse  que,  mais  uma  vez,  criticaria  a  situação  das 
estradas rurais que, só não está pior, graças a  alguns  munícipes  bondosos  que  têm  feito
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manutenção nos  piores  trechos,  por  conta  própria.   Declarou  não entender  como o Sr. 
Prefeito Municipal consegue recursos para pagar tantos aluguéis e nunca os tem para fazer 
melhorias nas estradas rurais. Concluiu que falta empenho e boa vontade do Sr.  Prefeito 
Municipal,  que paga setenta e dois mil reais por ano, para o Consórcio Três Rios, cujas 
máquinas nem aparecem nesta cidade, pois, quem quer faz, basta ver o quanto são ótimas 
as estradas rurais de Santa Branca. Disse que, em Salesópolis,  os moradores de todos os 
bairros reclamam das estradas e, até a situação das ruas da área central ainda não foi 
resolvida,  mostrando  que  este  governo  nada  resolve.   Disse  que  conversará  com  os 
Vereadores Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto que, com ele, integram a Comissão 
de Finanças e Orçamento, para juntos verificarem se o Governo Federal não liberou ainda 
e, por quê, os recursos para as estradas rurais não são liberados.  O VER. SÉRGIO DOS 
SANTOS,  reportando-se à manifestação do último orador, disse que tudo o que ele falou 
mostra que os Vereadores não podem fazer tudo o que querem, pois dependem do Sr. 
Prefeito Municipal. Exemplo disso é o Plano de Carreira para os funcionários municipais, 
alvo de suas lutas e do Nobre Par Claudinei  José de Oliveira, além de outros. Também 
informou que os Vereadores não podem apresentar projeto de lei que aumente despesa, 
matéria  restrita  do  Prefeito  Municipal.  Disse  que,  na  próxima  sessão,  apresentará  um 
anteprojeto de lei sobre o Plano de Carreira para que o Sr. Prefeito o transforme em projeto 
e encaminhe aos Vereadores para analisarem. Quanto à manifestação do Nobre Par Jair 
dos Santos, declarou-se solidário por concordar que os Vereadores merecem mais respeito, 
pois,  uma  de  suas  funções  é  fiscalizar  os  atos  do  Sr.  Prefeito  Municipal  e,  portanto, 
incentivou o colega a continuar. Comprometeu-se a assinar o documento que o Nobre Par 
pretende  encaminhar  ao  Ministério  Público  e  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  acerca  da 
compra  superfaturada.  Retomando  sobre  o  Plano  de  Carreira  para  os  funcionários 
municipais, disse ter visto o hollerith da funcionária Helena, prestes a se aposentar, onde 
comprovou  que  ela  recebe,  mensalmente,   valor  inferior  ao  salário  mínimo,  devido  aos 
descontos  e,  enquanto  há  muitos  outros  funcionários  que  não  merecem  o  salário  que 
recebem. Citou como exemplo, alguns funcionários comissionados que recebem salários de 
“marajá” para não fazerem quase nada, acreditando assim que o Plano de Carreira venha 
resolver  esta  questão  e  fazer  justiça  perante  os  funcionários,  especialmente,  os  mais 
antigos. O VER. JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA parabenizou o Distrito do Remédio, Colônia 
Japonesa e Bairro do Bragança pela conquista da inauguração da sede da Sub-Prefeitura, 
ocorrida nesta semana.  Disse que essa era uma reivindicação antiga  e que agora vem 
atender o anseio daquele povoado, disponibilizando diversos serviços e, com isso, evitando 
que seus moradores sejam obrigados a se deslocar, gastando com transporte, para obter 
serviços públicos dos mais simples. Quanto às estradas rurais, comentou que a Colônia 
Japonesa  espera,  há  dois  anos  e  meio,  a  manutenção  das  estradas  que  são  tão 
importantes  para  o  escoamento  dos  produtos  hortifrutigranjeiros.  Lembrou  que  a 
Municipalidade  comprou máquinas e tratores, portanto,  espera que realmente atenda os 
produtores  e  não  sejam  utilizados  para  benefício  político,  em  prejuízo  dos  reais 
necessitados  e,  concluiu  enfatizando  a  necessidade  dos  Vereadoes  fiscalizarem. 
Desculpou-se por emocionar-se na sessão anterior, quando o Nobre Par Claudinei José de 
Oliveira  referiu-se  aos  Cem  Ano  de  Imigração  Japonesa,  esclarecendo  que,  naquele 
momento,  lembrou  dos  sofrimentos  enfrentados  por   seus   avós,   quando   das 
perseguições 
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aos primeiros imigrantes japoneses. Agradeceu o Colega pela menção e, dirigindo-se ao Sr. 
Presidente,  finalizou  dizendo  que  todas  as  cidades  já  contam  com  uma  comissão  da 
imigração  japonesa  e,  espera  contar  com  o  apoio  desta  Casa  de  Leis,  à  comissão 
salesopolense.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, lembrando que esta é a última sessão 
ordinária  do semestre,  solicitou ao Sr.  Presidente que cobre do Secretário  Municipal  de 
Assistência Social, Sr. Agnaldo Bueno, quais providências adotou com relação à ONG que 
entregava leite do Estado, nas proximidades do Portal Artístico desta cidade. Esclareceu 
que levou o assunto àquele secretário, pois, os diretores da referida ONG mudaram-se para 
o  município  vizinho  de  Caraguatatuba,  deixando  a  incumbência  da  distribuição  a  uma 
senhora, cuja casa não possui energia elétrica e, devido à demora entre o recebimento e a 
distribuição, muitos assistidos têm reclamado que o leite está azedando. Lembrou ainda, 
que os moradores do Bairro Totozinho Cardoso recebem o leite através daquela entidade, 
portanto,  são prejudicados  também. Considerou absurdo que os assistidos, tenham que 
pagar cinco reais mensais àquela entidade para receber o leite,  portanto, acredita haver 
algo  errado no funcionamento  da  referida  ONG.  Informou que  já  solicitou  providências 
àquele Secretário Municipal, para evitar o agravamento da situação, lembrando que o leite 
distribuído é fornecido pelo Governo do Estado. Por fim, disse que conversou com o Sr. 
Agnaldo Bueno, o qual lhe garantiu que resolveria o caso e que o leite seria distribuído pelo 
próprio Fundo Social de Solidariedade, a fim de evitar prejuízos aos assistidos, mas, até o 
momento, as irregularidades ainda perduram. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
PRESIDENTE garantiu que esta Casa de Leis verificará o assunto para solucioná-lo 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 25 de Junho de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  realizada 
em 05 de Julho de 2007. 
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