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ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Junho de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
dezesseis dias do mês de Junho do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Sétima 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:
MENSAGEM Nº 1024/08 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 018/08
(Dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e dá outras providências) –
desp.: À Ordem do Dia da presente sessão, para única discussão e votação; PROJETOS
DE LEI de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis Nºs: 019 (Dispõe
sobre a fixação do subsídio do Prefeito Municipal da Estância Turística de Salesópolis para
a 15ª Legislatura e dá outras providências); 020 (Dispõe sobre a fixação do subsídio do
Vice-Prefeito Municipal da Estância Turística de Salesópolis para a 15ª Legislatura e dá
outras providências); 021 (Dispõe sobre a fixação do subsídio do Presidente da Câmara
Municipal para a 15ª Legislatura e dá outras providências); 022 (Dispõe sobre a fixação do
subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal para a 15ª Legislatura e dá outras
providências); e 023/08 (Dispõe sobre a fixação do subsídio dos Secretários Municipais da
Estância Turística de Salesópolis para a 15ª Legislatura e dá outras providências) – desps.:
Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº
037/08 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar quando serão enviados pessoal e
maquinário para fazer a conservação da estrada da Pedra Rajada, do Ver. Vanderlon
Oliveira Gomes – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 117 – Interceder junto à Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a
realização de uma Campanha do Cartão SUS, a fim de incentivar que todos os
salesopolenses o tenham para desburocratizar o atendimento no Sistema Único de Saúde,
do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 118 – Viabilizar estudos e recursos junto aos setores
competentes, objetivando uma reforma geral na EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli, do
Ver. Jair dos Santos; e 116/08 – Solicitando ao DER – Departamento de Estradas de
Rodagem, para que faça a pintura das faixas de sinalização no asfalto da Rodovia SP-88,
no trecho entre Salesópolis e Mogi das Cruzes, do Ver. Sérgio dos Santos – desp.:
Encaminhe-se, lida no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do
Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.748,36 – competência 05/2008 – para Pagamento de
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde; do Ministério da Educação: no valor de R$
38.771,44 – referente a 4ª Parcela do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; no
valor de R$ 259,60 para a Creche da Rede Municipal; R$ 2.107,60 para o Ensino PréEscolar da Rede Municipal; e R$ 12.179,20 para o Ensino Fundamental – sendo R$
5.843,20 para Rede Estadual e R$ 6.336,00 para Rede Municipal; no valor de
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R$ 7.065,41 referente a 3ª Parcela do PNATE-Fundamental; da Câmara dos Deputados:
sobre a liberação de recursos do Orçamento da União, no valor de R$ 891.576,56,
referente ao mês de Maio/08; EDITAL de Processo Seletivo Simplificado Nº 001/08 (Abre
inscrição para o Processo Seletivo Simplificado para atender as necessidades de
Merendeiras para a Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil da Prefeitura da
Estância Turística de Salesópolis) – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 117, esclarecendo que
todos os hospitais da região exigem o Cartão SUS para atender os pacientes, portanto, a
falta dele prejudica o atendimento. Por fim, disse acreditar que uma campanha venha
resolver ou minimizar este problema, evitando burocracia numa hora de emergência. O
VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 116, enfatizando a
necessidade de melhorar a visibilidade dos motoristas, atualmente prejudicada pela falta de
pintura. Reportando-se à Indicação Nº 118, disse que foi chamado por funcionários da EMEI
Profª. Maria Aparecida Biasoli, para verificar a situação do prédio da escola e, na
oportunidade, fotografou os pontos mais críticos e oficiou à diretora da unidade, solicitando
o envio de uma relação das obras necessárias. Esclareceu que pretendia encaminhar esta
relação a um deputado estadual e conseguir recurso, através de uma emenda parlamentar,
para custear a obra, contudo, até o momento não recebeu a relação e, portanto, estranha
que o Nobre Par Jair dos Santos, apresenta esta proposição. Lamentou o fato, dizendo que
aquela diretora lhe pediu a interferência e deveria “confiar num santo só”, enviar a relação e
esperar, ao invés de fazer o mesmo pedido para outro Vereador. Falou que conversará com
a Profª. Cleonice, diretora daquele unidade escolar, bem como com a Secretária Municipal
de Educação, para esclarecer os fatos e assim evitar que os funcionários daquela escola
pensem que ele não quis atender o pedido. Por fim, declarou-se chateado, enfatizando que
a escola não foi ética com ele. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário
Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES justificou oralmente seu
Requerimento Nº 37, dizendo que, no dia quatro de abril passado, esteve no Gabinete do
Sr. Prefeito Municipal, acompanhado de uma comissão de moradores do Bairro da Pedra
Rajada, quando lhes foi prometido que, em trinta dias, resolveria a situação da estrada.
Lamentou que, embora passados setenta e cinco dias, nenhuma máquina ou caminhão foi
enviado para fazer a manutenção da estrada e os moradores lhe cobram o acordo daquela
reunião. Por fim, disse que esperará a resposta desta proposição para mostrar àqueles
moradores que vem fazendo a sua parte, contudo, a execução cabe somente ao Poder
Executivo. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS que, referindo-se a sua
Indicação Nº 118, disse que esteve na EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli, constatou a
situação de abandono daquele prédio e decidiu apresentar esta proposição. Esclareceu que
o objetivo principal é resolver o problema e não atrapalhar o trabalho do Nobre Par Sérgio
dos Santos. Enfatizou ainda que, resolvendo o problema, não interessa se um ou outro
Vereador intermediou, mas, que a escola não fique abandonada. Não havendo mais
oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr.
1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 007/08
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Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação, sendo aprovado por
unanimidade. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário
que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 014, COSPES Nº 004 e CFO Nº 024/08,
todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 018/08 (Dispõe sobre o
Programa Municipal de Incentivo à Cultura e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, foi o citado projeto submetido à discussão e votação, sendo
aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. 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. MÁRIO BARBOSA PINTO cumprimentou o Ver. Júlio Toshimitsu Kodama,
representante da Colônia Japonesa neste Legislativo, que, no próximo dia dezoito desta
semana, comemora Cem Anos de Imigração Japonesa no Brasil. Referindo-se à questão da
Vigilância Sanitária no município, disse que as inspeções nos pontos comerciais são
seguidas de inúmeras exigências, entretanto, nada fazem para conter o crescente número
de cães soltos pelas ruas da cidade, deixando-as sujas devido ao arrastamento dos sacos
de lixo, bem como pelas fezes. Lembrou que, há três anos e seis meses, esta Casa de Leis
aprovou um projeto dispondo sobre medidas para solucionar o problema com o crescente
número de cães soltos pelas ruas da cidade, contudo, até o momento, nada se fez. Relatou
que, na manhã desta data, em frente à Padaria que trabalha, contaram mais de quarenta
cachorros andando em grupo pela cidade, situação que vem revoltando os comerciantes e
inúmeros usuários das vias públicas. Sugeriu, por fim, aderir ao programa criado e que teve
sucesso no município vizinho de Guararema, no qual os cães foram apreendidos para
castração, diminuindo a população canina e minimizando o problema da cidade,
especialmente, no tocante à sujeira das ruas. O VER. JULIO TOSHIMITSU KODAMA
iniciou agradecendo o Nobre Par Mário Barbosa, pela homenagem à Colônia Japonesa e,
em seguida, reportou-se à questão dos cães, dizendo que muitos, inclusive de grande porte,
como os pitbuls, são abandonados nos arredores de sua propriedade, localizada na Estrada
da Barragem de Ponte Nova. Disse que chegou a pegar um deles para cuidar, gastando
com medicamentos e injeções, contudo, a situação era grave e, seguindo orientação de um
veterinário, não teve outra alternativa, senão a de sacrificá-lo. Destacou que, além do
barulho que fazem e do medo que causam aos pedestres, ainda reviram o lixo de todas as
casas, causando sujeira e transtorno, além do constrangimento a todos. Referindo-se à
situação das estradas e ruas, disse que todos os Vereadores já solicitaram operação tapaburacos em diversas vias, contudo, não foram atendidos. Disse que não adianta gastar
papel com pedido ao Prefeito Rafael que não os atende, embora as insistências. Comentou
que um morador do Bairro Ribeirão do Pote lhe reclamou que, face às péssimas condições
daquela estrada, um caminhão chega a gasta uma hora e meia para percorrer os treze
quilômetros que distancia aquele bairro até a área central desta cidade. Lamentou a
situação, lembrando que todo carregamento que sai da cidade é produto vendido no
mercado, portanto, benefício para o município. Diante disso, declarou não entender por que
o município não faz a manutenção necessária para garantir, ao menos, condição de tráfego
aos produtores rurais. Citou também o caso da ponte que acessa a propriedade do Sr.
Kimoto, cujo material foi colocado nos arredores, a obra iniciada e, logo em seguida
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paralisada, expondo os usuários à sérios riscos. Enfatizou, por fim que, caso aconteça
algum acidente, a responsabilidade recairá, totalmente, à Administração Municipal. Não
havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE confirmou que a situação da Estrada
do bairro Ribeirão do Pote é realmente complicada, que um carro de passeio demora
cinqüenta minutos daquele bairro até a área central da cidade, portanto, não é exagero que
um caminhão carregado demore uma hora e meia. 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 16 de Junho de 2008.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2ª SECRETÁRIA :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
23 de Junho de 2008.

