
    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS     
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

 

 ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Março de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e quatro dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos 
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária.  Às quinze horas,  
horário regimental, a Srª. 2ª Secretária 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: INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  052 – Determinar ao setor competente, a 
aquisição e afixação de Coletores de Lixo e placas indicativas de Educação Ambiental, nas 
margens da Represa de Ponte Nova e Paraitinga, mais precisamente, no Aterrado e no 
trecho novo da Represa do Paraitinga - na entrada da cidade pela SP-88, com os seguintes 
dizeres: “Sejam bem-vindos, ao irem embora, não se esqueçam, lugar de lixo é na lixeira” e 
“A Natureza agradece e, mais tarde, nossos filhos também”; 053 - Denominar de Rua 
Antônio Paulo Jacinto de Souza (Paulo Português), o trecho que sai da Travessa Frederico 
Ozanan e acessa a Rua Antônio Paulino de Miranda Júnior – Jardim Leonor,  ambas do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; e 054/08 - Estudar junto à Sabesp, a possibilidade 
de prolongar a rede de água e esgoto da Travessa João Cardoso do Nascimento, no Bairro 
do Bragança, dos Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO Nº 002/08 dos moradores do Bairro dos Pintos, 
informando que o Sr. Prefeito Municipal havia assumido compromisso de construir um 
prédio escolar no bairro e demoliria o prédio antigo a fim de utilizar o espaço para lazer, 
mas, demoliu apenas parte, motivo pelo qual solicitam apoio do Legislativo para demolir o 
restante e cumprir o prometido – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o 
Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 52, 
enfatizando o aumento do lixo e alertando que, não se tomando as providências urgentes, 
com as chuvas, todo lixo acumulado será levado ao reservatório, prejudicando o 
abastecimento de água. Disse ainda que, recentemente,  a Sabesp analisou a água da 
Represa do Paraitinga, detectando ser imprópria para o uso, contudo, o orador acredita que 
a coleta foi realizada na descarga dos pinicões que dão acesso à referida represa, enquanto 
deveria ser realizada em outros lugares. Enfatizou que, se toda água estiver realmente 
imprópria, o consumo dos peixes deve ser proibido, ou seja, deve-se declarar que a água 
serve para abastecimento apenas e não mais para lazer, especialmente, no tocante à 
pesca. Também justificou oralmente sua Indicação Nº 53, ressaltando que a apresentou 
atendendo à reivindicação dos moradores daquela via pública, os quais reclamam os 
inúmeros problemas que enfrentam com o extravio de correspondências e entrega de 
mercadorias. Referindo-se ao ofício dos moradores do Bairro dos Pintos, disse que a 
Associação  de  Bairros  sempre  acompanhou  os  problemas comuns daqueles moradores 
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e vem lutando pela reforma da unidade escolar que foi uma das últimas da lista de escolas 
que seriam reformadas. Comentou que, em reunião da associação, onde o prefeito Rafael 
estava presente, ficou decidido que, em vez de reformar o prédio, face suas péssimas 
condições, seria melhor construir um novo prédio, deixando parte do prédio antigo em pé 
para posterior reforma e uso pela associação,  como Centro Comunitário,  para desenvolver 
projetos. Esclareceu que este abaixo-assinado vem solicitar a demolição, ou seja, ação 
contrária ao que foi definido em reunião, contudo, enfatizou que nem todos os que 
assinaram freqüentam as reuniões da associação, portanto desconhecem o decidido, 
acrescentando ainda que,  muitos dos assinantes, sequer têm filhos na referida unidade 
escolar. Lamentou o fato e finalizou dizendo que o Sr. Prefeito Municipal deve resolver o 
problema da melhor forma possível, mas, sempre junto aos membros da Associação de 
Bairros, os quais representam os demais moradores, a real comunidade escolar e seus 
anseios e as demais necessidades comuns. 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,  aproveitando a presença 
de diversas diretoras de escola no plenário desta Casa de Leis, reiterou os elogios que fez 
na sessão passada, ao desfile cívico apresentado pelas escolas no último dia quinze, 
parabenizando-as pelo empenho e declarando considerar este, talvez não o desfile mais 
bonito, mas diferenciado dos anteriores. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que está 
preparando uma Moção de Repúdio ao DUSM – Departamento de Uso do Solo 
Metropolitano, o que não faz às pessoas que trabalham naquele órgão, mas para atingir o 
Estado pela falta de apoio àquele órgão que é tão importante para Salesópolis que conta 
com noventa e oito por cento de sua área protegida pela Lei de Proteção dos Mananciais e 
os outros dois por cento pela APP – Área de Proteção Permanente.  Disse que nesta 
proposição, que espera contar com apoio dos demais Pares, solicitará ao Estado maior 
infra-estrutura àquele departamento, a fim de melhor atender as necessidades da população 
de Salesópolis, todas dependentes da deliberação do DUSM que alega sobrecarga de 
serviços. Referindo-se à uma ponte localizada nas proximidades da Barragem de Ponte 
Nova, disse que é uma obra reivindicada há muito tempo e que foi visitada pela equipe da 
Municipalidade, inclusive do próprio Prefeito Rafael, a fim de estudarem e decidirem o que 
poderia ser feito.  Prosseguindo, disse que a situação estava em estado de calamidade 
porque, há anos, precisava de providências que não foram tomadas e, face ao 
agravamento, a obra será grande. Enfatizou que deve-se reconhecer a situação, o descaso 
das gestões anteriores que agravou a situação, requerendo, agora, estudo aprofundado e 
altos investimentos. O orador registrou o passamento da Sra. Antonieta Porto Camargo, 
esposa do ex-Vereador e atual Chefe de Gabinete Geraldo Camargo, cujo funeral ocorreu 
no dia anterior a esta sessão. Ressaltou por fim,  a nobre pessoa que ela sempre foi, 
exemplar esposa e mãe, mulher batalhadora que, apesar dos problemas que enfrentou, 
sempre se mostrou alegre, uma convicta corinthiana e que, por estas características e 
virtudes, deixa muita saudade a toda comunidade salesopolense. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também teceu elogios ao desfile cívico,  corroborando 
à manifestação do orador  que  o  antecedeu  e,  em seguida,  lembrou que esta Casa 
Legislativa aprovou um projeto de lei, regulamentando a pesca no município, mas, enfatizou 
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que o Poder Executivo ainda deve firmar convênios com o  DAEE,  CETESB,  Polícia  
Ambiental  e  outros  órgãos  pertinentes.  Comentou que, mais uma vez, registrou-se 
ocorrência com arma de fogo nas áreas das barragens, portanto, o convênio deve ser 
firmado com urgência, possibilitando à Polícia Ambiental fazer a correta fiscalização e 
garantir a segurança dos turistas e pescadores da cidade. Esclareceu que o convênio é 
necessário porque a Polícia Ambiental tem despesas para abastecimento de viaturas e 
barcos,  além das refeições fora do batalhão, cabendo ao DAEE, gestor e mentor das 
barragens desta cidade, assumir tais custos. Quanto às homologações de rescisão do 
contrato de trabalho, o orador informou que, após uma árdua luta, conseguiu que se 
realizem, novamente, nesta cidade, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com o Juiz 
de Paz, Sr. “João Totó”.  Declarou-se feliz pela conquista, lembrando que, antes da 
existência do fórum nesta cidade, aquele senhor já realizava tal função e, vasculhando a 
legislação pertinente, encontrou esta alternativa, pela qual empenhou-se até conseguir, 
evitando que patrões e empregados gastem tempo e dinheiro para fazer as homologações 
em Mogi das Cruzes, que já atende a própria cidade e outras vizinhas. O VER. JÚLIO 
TOSHIMITSU KODAMA também registrou seus sentimentos à família Camargo pelo 
passamento da sua matriarca, Sra. Antonieta Porto Camargo, agradecendo ainda seu filho 
Geraldo Camargo Júnior que, embora estando de saída para atender chamado do médico, 
provavelmente para dar a notícia fatal, já que ele próprio comentou que o caso era grave, o 
atendeu na Sabesp com profissionalismo fazendo as ligações telefônicas necessárias. 
Quanto à ponte comentada pelo Nobre Par Claudinei José de Oliveira, o orador lembrou 
que, há mais de dois anos, esteve com o Prefeito Rafael e o Secretário Municipal de Obras, 
Sr. Roberto Kimura, verificando a situação e, na época, a referida ponte foi interditada por 
duas semanas. Disse ainda que foi encontrada outra saída para atender os entregadores de 
verdura e embaladores daquela região. Informou que naqueles arredores encontra-se o 
maior embalador de verduras do Brasil, além de um grande fornecedor de verduras,  que 
atende a rede de Supermercados Shibata entre outras grandes redes de supermercadistas. 
Lamentou que, após dois anos e três meses, novamente levou aquele mesmo Secretário 
Municipal de Obras para vistoriar a ponte e uma reforma insignificante foi efetuada, 
oportunidade em que deixou claro que, os possíveis acidentes e vítimas seriam de total 
responsabilidade da Prefeitura Municipal pela falta de providências. Lembrou ainda que, 
naquela época, o custo do conserto era barato, mas, atualmente, face ao agravamento da 
situação, o investimento será bem maior, já que a reforma feita, considerada de quinta 
categoria, nada resolveu, além de gastar recursos públicos. Reiterou que os produtores e 
embaladores daquela região somam mais de duzentos funcionários, ou seja, geram 
empregos nesta cidade e ainda assim, não recebem atenção do Poder Público às mínimas 
reivindicações. Lembrou ainda de outra ponte prestes a cair,  utilizada também por 
pescadores, localizada na estrada do Cayubi e, embora tenha sido consertada pelo próprio 
Cayubi com a ajuda do Sr. Valdomiro do Prado, está novamente em péssimas condições. 
Reclamou que a Administração Municipal não se preocupa, fazendo com que a população 
culpe o Sr. Paulo Miranda – atual coordenador do Distrito dos Remédios, mas, o orador 
defendeu-o,  dizendo que  ele  é  um  coitado  que  está  impossibilitado  de  fazer  qualquer  
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manutenção, já que não tem nem pessoal nem máquina. Lembrou-se também do Consórcio 
de Máquinas Três Rios, dizendo que a Prefeitura deveria acabar com isso, pois vem 
solicitando as máquinas  deste  consórcio  para  as  estradas  da Colônia Japonesa e 
metade delas ficou sem manutenção, apesar de ter passado três anos desta gestão. Disse 
ainda que por estas e outras é criticado, mas não promete arrumar nada porque cabe ao 
Poder Executivo executar e aos Vereadores apenas pedir, sem poder de definir onde, como 
ou quando. Reportando-se à taxa de iluminação cobrada nas contas de todos, disse que 
aprovou o projeto pensando que a Prefeitura Municipal faria novas ligações rurais, mas, até 
o momento, não fez nenhuma, portanto, mais uma vez o Executivo Municipal tapeou os 
Vereadores e a população rural, motivo pelo qual pretende revogar a lei pertinente, 
esperando contar com o apoio dos demais Pares. Retomando sobre as estradas rurais, o 
orador disse que andou por várias delas, juntamente com o Prefeito Rafael e o Secretário 
Municipal de Obras, Sr. Roberto Kimura,  constatou que não se faz manutenções há muito, 
contudo, informou que há visitantes até da África para conhecer o processo de higienização 
e embalagem de verduras feito em Salesópolis, pela Colônia Japonesa.  Comentou ainda 
que aqueles empresários até ofereceram as verduras inservíveis para o comércio à 
Prefeitura Municipal, bastando buscá-las, mas, lamentavelmente, preferiram comprar à 
buscar para utilizá-las na merenda escolar. Disse que o Prefieto Rafael deveria ver, 
novamente,  a situação das estradas e pontes do Distrito do Remédio, pois há muitos 
produtores que geram inúmeros empregos e, nem assim, recebem a atenção básica para o 
escoamento das mercadorias deste município que é essencialmente agrícola. Enfatizou por 
fim que, o Prefeito Rafael deve apoiar mais a produção agrícola, já que a cidade não 
consegue desenvolve ro turismo, o que considera inexistente, sem qualquer expressão no 
desenvolvimento, portanto, finalizou o orador, é mais um motivo para apoiar a produção 
rural. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou a presidência ao Vice-
Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES lembrou 
que, no final de 2004, logo após as eleições municipais, os moradores do Bairro da Pedra 
Rajada, solicitaram a manutenção de alguns trechos da estrada rural e o Prefeito Rafael, 
recém-eleito, prometeu resolver o problema tão logo assumisse o cargo. Todavia,  
prosseguiu o orador, já se passaram três anos e três meses deste mandato e a situação 
continua a mesma, tanto que, uma pessoa lhe cobrou providências, porque estava junto na 
oportunidade da promessa, mas, esclareceu que o Vereador não tem o poder de executar 
ou providenciar, apenas de solicitar e fiscalizar. Quanto à CIP – Contribuição de Iluminação 
pública, também disse que votou favoravelmente ao projeto, porque havia um compromisso 
entre os Vereadores e o sr. Prefeito Municipal de que, a sobra mensal desta contribuição 
seria aplicada no prolongamento de iluminação pública, mas, nenhum bico de luz aa mais 
foi ligado. Ressaltou que se o povo foi enganado, os Vereadores também fora,  pois 
confiaram no compromisso firmado de que haveria iluminação, especialmente, nos locais 
mais perigosos e próximo à igrejas e escolas rurais. Por fim, lamentou que, passado um ano 
da aprovação do referido projeto de lei, nenhum pedido rural foi atendido. Retomando a 
presidência,  e 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. 
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 Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 24 de Março de 2008. 
 
PRESIDENTE          : 
 
1º SECRETÁRIO      : 
 
2ª SECRETÁRIA     : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada  
em 31 de Março de 2008.  
 
 


