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ATA DA 19ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 20 de Agosto de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte dias do mês de Agosto do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelo Edil 
Mário  Barbosa  Pinto  –  2º  Secretário.   Às  quinze  horas,   horário  regimental,  o  Sr.  2º 
Secretário  procedeu  a  verificação  da  presença,  constatando-se  a  ausência  dos  Vers. 
Angelino Rodrigues e Claudinei  José de Oliveira (1º Secretário), 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. Mário Barbosa Pinto requereu a dispensa da leitura, requerimento 
este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, sete 
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. 2º Secretário que procedesse a leitura das 
matérias do  EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 994 e 995/07, encaminhando, respectivamente,  os 
PROJETOS DE LEI Nºs 021 (Dispõe sobre o tratamento às microempresas e empresas de 
pequeno porte e dá outras providências); e 022/07 (Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal  da  Cidade  e  dá  outras  providências)  –  desps.:  Aguarde-se os  Pareceres  das 
Comissões competentes;  PROJETO DE LEI Nº 020/07 ( Veta o assédio moral no âmbito da 
administração pública municipal direta, indireta e autarquias e dá outras providências), de 
autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desp.: Às Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças e Orçamento; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/07 
(Concede a Medalha do Mérito “Parceiros da Estância Turística de Salesópolis” ao Sr. Paulo 
Sérgio de Vasconcelos, e dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior e outros – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr.  Prefeito Municipal  Nºs:  057 – Informar 
qual medida adotou para solucionar  o problema da abrangência da Torre de Celular e o 
problema criado para a Torre de UHF; 058 – Informar o valor despendido na montagem do 
Parque Infantil  da EMEI Polimnya Bueno Leite,  localizada no Bairro do Fartura,  e quais 
brinquedos foram instalados, comprovando-os através do envio de cópia das respectivas 
Notas Fiscais,   ambas do Ver.  Sérgio  dos Santos  – desps.:  Aprovados,  encaminhe-se; 
INDICAÇÕES  solicitando  ao  Sr.  Prefeito   Municipal   Nºs:   159  –  Fazer  as  gestões 
necessárias  junto  ao  Ministério  e  Secretaria  Estadual  de  Educação,  objetivando  a 
elaboração  de  projeto  e  liberação  de  recursos  financeiros  necessários  à  cobertura  da 
quadra da EMEF Mestra Henriqueta; 160 – Incluir no Plano de Pavimentação Asfáltica da 
cidade ou determinar a colocação de bloquete na Travessa da Rua 28 de Fevereiro que dá 
acesso  à  Rua  XV  de  Novembro;  e  161/07  –  Interceder  junto  à  Empresa  Bandeirante 
Energias do Brasil, objetivando a isenção da taxa de iluminação pública à população  da 
zona  rural,  todas  do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
COMUNICADOS:  da Câmara dos Deputados sobre os recursos do Orçamento da União 
destinados ao município de Salesópolis, no mês de Julho/07; do Ministério da Saúde sobre 
a  liberação  de  recursos  financeiros  no  valor  de  R$  1.258,35  para  o  Pagamento  de 
Medicamentos dos Grupos de Asma e Rinite (AR 0,95), referente ao mês de Julho/07;   e 
R$ 1.523,27  para  o Pagamento  de  Medicamentos  dos
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Grupos  Hipertensão  e  Diabetes (HD1.15),  referente  ao  mês  de  Julho/07  – 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 sua Indicação Nº 
161,  acrescentando  que foi  procurado por  moradores da  zona rural,  que reclamaram a 
cobrança  e  insistiram  na  isenção  da  taxa  de  iluminação  pública,  justificando  que  não 
usufruem o benefício que pagam. Ao justificar seu Requerimento Nº 58, expôs diversas 
fotos do Parque Infantil da EMEI Polimnya Bueno Leite, demonstrando as peças quebradas, 
amontoadas num canto  da  unidade  escolar  e  outras,  brinquedos  em uso  sem assento, 
como o caso da gangorra. Lamentou a situação acrescentando que o material é de terceira 
qualidade  e está  em péssimas  condições  de  uso.  Em aparte,  o Ver.  Júlio  Toshimitsu 
Kodama  disse  que  a  Câmara  Municipal  dever  tomar  as  providências  necessárias  à 
interdição do referido Parque Infantil, prevenindo graves acidentes. Retomando,  o orador 
continuou expondo as fotos,  dizendo que requereu as informações acerca do valor  dos 
brinquedos para sugerir a devolução ou a troca dos produtos. Disse ainda que a Prefeitura 
Municipal  conta  com  funcionários  especializados  em  carpintaria  que  construiriam  um 
parquinho bem melhor que o comprado, por custo igual ou até inferior ao pago.  Em aparte, 
o Ver. Jair dos Santos  disse que a Diretora da referida Unidade Escolar (sua esposa), 
levou  o  Secretário  Municipal  de  Obras  no  local  para  conhecer  a  situação,  bem  como 
contatou a empresa fornecedora, solicitando o conserto das peças, já que a compra está 
dentro do prazo de garantia.  Lamentou que, apesar de todos estarem cientes, nenhuma 
providência concreta foi adotada. Retomando, o orador enfatizou que, aos olhos do povo, 
parece que ninguém fez nada, mas, os Vereadores estão agindo, fiscalizando e procurando 
soluções  diversas,  e  a  Administração  Municipal  deixa  à  desejar.  Esclareceu  que  suas 
críticas visam o funcionamento da máquina administrativa em prol da população e, por isso, 
também agradeceu o Sr. Presidente que disponibilizou o equipamento e telão, favorecendo 
a demonstração dos problemas em fotos, a todos participantes das sessões desta Casa de 
Leis. Justificou oralmente sua Indicação Nº 160 e, reportando-se ao Requerimento Nº 57, 
enfatizou  que  a  Torre  de  Celular  foi  uma  grande  conquista,  mas,  infelizmente,   sua 
inadequada instalação criou um sério problema à Torre de UHF que, atualmente, transmite 
somente um canal.  Retomando sobre a Indicação Nº 161, disse esperar  que o Prefeito 
Rafael se empenhe para conseguir a isenção da taxa de iluminação aos moradores da zona 
rural.  Por  fim,  justificou  oralmente  sua  Indicação  Nº  159,  sugerindo  que  o  Sr.  Prefeito 
Municipal oficie alguns deputados, a fim de que incluam emendas no orçamento de 2008, 
objetivando a liberação de recursos financeiros necessários à cobertura da quadra da EMEF 
Mestra  Henriqueta.  Passando  a  presidência  ao  vice,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR esclareceu que o Projeto de Lei Nº 22 é 
de  grande  importância  para  Salesópolis,  pois  o  conselho  em  questão  fiscalizará  e 
acompanhará  o  desenvolvimento  do  Plano  Diretor.  Quanto  ao  Projeto  de  Lei  Nº  21, 
esclareceu  que  é  também  de  grande  importância,  por  tratar-se  de  um  instrumento 
municipal,  regulamentador  da  Lei  Geral.  Justificando  oralmente  seu  Projeto  de  Decreto 
Legislativo Nº 02, enfatizou que, neste ano, o escotismo completará cem anos no Brasil, 
portanto,  uma  excelente  oportunidade  para  homenagear  o  belo  trabalho  realizado  pelo 
Grupo de  Escoteiros  desta  cidade  que,   atualmente,   envolve  quase   oitenta   crianças. 
Por  fim, 
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informou que apresentou o Projeto de Lei  Nº 20, atendendo sugestão do Sindicato dos 
Funcionários Públicos Municipais,  e esclareceu que a matéria  garante direitos e previne 
constrangimento  por  abuso  de  autoridade  aos  funcionários  públicos.   Retomando  a 
presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem 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. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES iniciou parabenizando e elogiando os organizadores da Terceira Festa 
do Folclore desta cidade, enfatizando que foi muito elogiada por todos que a prestigiaram, 
inclusive,  ele  próprio.  Informou  que  as  máquinas  do  Consórcio  Três  Rios  estão  no 
município, portanto, os Vereadores devem fiscalizar os serviços e, especialmente, se vieram 
todos os equipamentos. Lembrou que, da vez anterior, apenas metade dos equipamentos 
foram disponibilizados para Salesópolis, prejudicando os serviços e, por conseqüência, os 
moradores  da  zona  rural.  Disse  que  há  muito  serviço  por  fazer  e  os  serviços  devem 
prosseguir  para  evitar  que  coincidam  com  a  época  de  chuvas  e  suas  prejudiciais 
conseqüências.  Declarou-se  feliz  por  constatar  a  instalação  de  um  Correspondente 
Bancário  da  Caixa  Econômica  Federal  no  Supermercado  Okamura  desta  cidade,  e 
aproveitou para saudar o Sr. Fernando, gerente da Agência de Biritiba Mirim, presente nesta 
sessão. Concluindo, o orador enfatizou que o referido serviço ajudará muitos munícipes, 
esperando assim que os Poderes  Legislativo e Executivo se unam e garantam o apoio 
necessário  àquela  instituição  bancária.   O  VER.  JAIR DOS SANTOS  informou que,  na 
última  segunda-feira,  faltou  da  sessão  deste  Legislativo  porque  esteve  na  Assembléia 
Legislativa do Estado, participando de um Debate sobre o Turismo, com a Ministra Marta 
Suplicy, quem demonstrou bastante interesse em ajudar esta cidade. Disse que a referida 
Ministra já liberou a obra “Marco da Nascente”, de autoria do Arquiteto Ruy Otake, faltando 
apenas  os  procedimentos  burocráticos  de  praxe.  Comentou  que  estiveram  presentes 
naquele evento, representantes das sessenta e sete cidade-estâncias do Estado de São 
Paulo,   oportunidade  em  que  a  Ministra  exaltou  o  potencial  turístico  de  Salesópolis  e 
enfatizou  que  o  turismo  cresceu  sete  por  cento  neste  ano,  gerando  seis  milhões  de 
empregos no Brasil. O orador também elogiou a Comissão Organizadora da Terceira Festa 
do Folclore que conseguiu fazer muito com pouco recurso e, certamente, se puder contar 
com maior investimento, poderá fazer muito melhor no próximo ano. Finalizando registrou o 
grande número de freqüentadores no evento, especialmente,  de turistas,  acreditando no 
seu inevitável crescimento. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO dirigiu-se ao Sr. Presidente, 
solicitando-lhe  oficiar  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  para  que  tome,  com 
urgência, as providências necessárias acerca da situação das fossas sépticas do Bairro do 
Bracaiá, cujos buracos foram abertos e as obras abandonadas. Relatou que, nesta semana, 
uma criança caiu num dos buracos, gerando comoção geral, haja vista que, há três meses a 
obra foi totalmente abandonada. Por fim, o orador também parabenizou a Terceira Festa do 
Folclore,  estendendo elogios à Diretora de Cultura,  Secretária  Municipal  de Educação e 
Cultura  e  demais  funcionários  que  trabalharam para  garantir  o  sucesso  do  evento  que 
prestigiou  e  considerou  muito  bonito. Passando  novamente  a  presidência  ao  vice,  Ver. 
Sérgio  dos  Santos,  o  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS  JÚNIOR  iniciou 
esclarecendo que o Sr. Fernando, Gerente da Agência  da  CEF - Caixa Econômica Federal 
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de Biritiba Mirim, estava presente nesta sessão porque, após seu término, faria uma reunião 
com os vereadores, esclarecendo os inúmeros benefícios disponíveis com a instalação do 
Correspondente Bancário no Supermercado Okamura desta cidade. Informou ainda, que o 
mesmo serviço  foi  disponibilizado  na  sede  do  Distrito  do  Remédio.  Ressaltou  que  esta 
parceria é muito importante para o município, esperando que os laços sejam ampliados 
para  que,  num futuro  próximo,  Salesópolis  seja  contemplada  com a  instalação  de  uma 
agência  bancária.  Também  elogiou  o  Poder  Executivo  e  a  Comissão  Organizadora  da 
Terceira  Festa  do  Folclore,  dizendo  acreditar  que,  ao  que  tudo  indica,  tomará  maiores 
proporções que a Festa do Eucalipto. Acrescentou que, a cada ano, a dimensão é maior e, 
se com pouco investimento conseguiu uma ótima festa, a tendência é melhorar a cada ano. 
Quanto à manifestação do orador que o antecedeu, acerca das fossas sépticas do Bairro do 
Bracaiá, disse acreditar que algo esteja errado, pois, é dever do governo terminar as obras 
que são iniciadas, portanto, enquanto Presidente desta Casa de Leis, buscará informações 
a respeito, junto à Secretaria Municipal pertinente. Disse ainda, esperar que o Projeto das 
Fossas  Sépticas  seja  ampliado,  atendendo  os  demais  bairros  que  não  dispõe  desse 
benefício,  esclarecendo  que  está  em  tramitação  um  projeto  de  lei  que  determina  o 
pagamento  pelo  uso  da  água,  cujos  recursos  poderão  ser  aplicados  na  ampliação  do 
saneamento básico. Por fim, falou que parte deste recurso será destinado ao saneamento 
da área central, mas, será necessário reservar uma parte para a área rural, bem como à 
proteção e garantia da qualidade das águas. Retomando a presidência, 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 20 de Agosto de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :     AUSENTE

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
27 de Agosto de 2007. 
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