
    CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA 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 1ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Fevereiro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo,  realizou-se a Primeira 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 
dezenove 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 extraordinária. 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: 
MENSAGENS  do  Poder  Executivo  Nºs  976/06;  978  e  979/07,  encaminhando, 
respectivamente,  os PROJETOS DE LEI  Nºs  043/06 (Dispõe sobre autorização para o 
Poder  Executivo  firmar Termo de  Convênio  com o Ministério  Público  do Trabalho  da 2ª 
Região – São Paulo e dá outras providências); 002/07 (Dispõe sobre a possibilidade de 
extensão da jornada de trabalho dos servidores que têm carga horária de 20 horas e dá 
outras  providências),  apresentando,  posteriormente,  o  OFÍCIO Nº  022/07  substituindo  o 
texto, através do qual propõe a extensão da jornada de trabalho apenas aos Assistentes 
Sociais; e 003/07 (Dispõe sobre alteração na Cláusula 13 do Termo de Convênio com a 
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan e dá outras providências) – desps.: Aguarde-
se  os  Pareceres  das  Comissões  competentes;  OFÍCIO Nº  450/06  do  Poder  Executivo, 
encaminhando cópia do Ofício enviado pelo Deputado Estadual Fausto Figueira, informando 
sobre  as  verbas  destinadas  ao  município,  fruto  do  seu  trabalho  naquela  Assembléia 
Legislativa  –  desp.:  Arquive-se,  Plenário  ciente;  BALANCETES  FINANCEIROS  DA 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SALESÓPOLIS,  referentes  aos  meses  de  Outubro, 
Novembro e Dezembro, com suas respectivas Folhas de Pagamento – desp.: À Comissão 
de Finanças e Orçamento; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/07 – Altera a redação do 
Artigo 106 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis 
e dá outras providências, de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desp.: 
À Comissão de Justiça e Redação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal 
Nºs: 001 – Informar acerca dos contratos para o cargo de Diretor de Escola e os motivos de 
ainda não ter realizado concurso público;  002 – Informar os motivos pelos quais a atual 
Administração ainda não determinou o desmonte das estruturas metálicas, existentes nos 
antigos e desativados Postos BR e Shell e, em caso de providências já adotadas, enviar 
documentos probatórios; 003 – Cópia dos projetos e demais documentos relativos às obras 
do calçadão da Rua XV de Novembro, da avenida que margeia o Rio Paraitinga e do imóvel 
locado no centro da cidade, onde funciona o SEBRAE, bem como requer esclarecimentos 
sobre a construção, demolição e reconstrução do quiosque ao lado do Mercado Municipal; 
004 – Informações acerca da assistência aos portadores de necessidades especiais, como: 
recursos financeiros, transporte para Mogi das Cruzes, aquisição de elementos pedagógicos 
para melhoria do ensino e,  gestões  para  propiciar um prédio em melhores condições de 
espaço  e  salubridade;  005 – Informações  sobre  os 
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motivos pelos quais a Administração Municipal não multou o  Dr.  Gilberto  Lozano, cujos 
pedreiros da sua obra residencial  utilizam  a  via pública para preparar massa, bem como 
requer cópia dos documentos municipais acerca da licença para a obra e para o construtor, 
todas do Ver. Sérgio dos Santos; 006 – Enviar a Prestação de Contas da Santa Casa local, 
relativa aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2006, do Ver. Mário Barbosa 
Pinto e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 001 – Viabilizar a pavimentação asfáltica de toda extensão das Ruas Ver. 
José Dionísio de Oliveira e Prefeito Deolindo Carlos da Fonseca, ambas do Jardim Bela 
Vista; 002 – Incluir no próximo projeto de pavimentação de vias públicas, as Ruas Francisco 
de Paula M. Melo, Benedito Bexiga Filho, Salvador Pereira de Souza, José Candelária e 
Joaquim  José  da  Silva,  todas  do  Jardim  Bela  Vista;  003  –  Viabilizar  junto  à  Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de uma luminária no poste localizado no final 
da Rua Benedito Bexiga Filho, altura do Nº 260, no Jardim Bela Vista; 004 – Estudar a 
possibilidade de alterar da terceira quinta-feira de cada mês, para o terceiro sábado de cada 
mês, a realização da feira no Distrito dos Remédios, todas do Ver. Jair dos Santos; 005 – 
Determinar ao Setor de Obras, o patrolamento e cascalhamento de todas as estradas rurais 
do Distrito dos Remédios, incluindo os Bairros do Itaguassu, Serrote e Lagoinha, além da 
Colônia  Japonesa  e Barragem de Ponte  Nova;  006  – Interceder  junto  à Empresa  Júlio 
Simões, objetivando a colocação de um ponto de ônibus na Rua Hisashi Kimoto, em frente 
à Caixa D’Água do Distrito dos Remédios; 007 – Interceder junto ao DER, solicitando a 
roçada e limpeza do acostamento da Estrada Mogi-Salesópolis, especialmente, no trecho 
entre os municípios de Biritiba Mirim e Salesópolis, todas dos Vers. Angelino Rodrigues e 
Júlio Toshimitsu Kodama; 008 – Viabilizar junto ao DER, a urgente sinalização e serviço de 
tapa-buracos na Estrada Velha de Sabaúna, junto à propriedade do Sr. Kiyoshi Tomioka; 
009 – Viabilizar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de luminárias 
na Estrada da Barragem de Ponte de Nova; 010 – Viabilizar junto ao Setor de Obras, o 
patrolamento e construção de valetas na Estrada do Tomita, junto às propriedades dos Srs. 
Kazuyuki Tatibana e Massakazu Nakano; 011 – Viabilizar junto à Telefônica S/A, a instalação 
de um telefone público nas imediações dos sítios dos Srs. Mauro Takagaki e Shoiti Kimoto, 
localizados  na  altura  do  Km.  85  da  Estrada  Mogi-Salesópolis,  todas  dos  Vers.  Júlio 
Toshimitsu Kodama e Angelino Rodrigues; 012 – Viabilizar junto ao DER ou, se possível 
junto ao próprio Setor de Obras Municipal, a construção de um abrigo no ponto de ônibus 
localizado em frente ao obelisco da Barragem de Ponte Nova, Km. 80 da Rodovia Mogi-
Salesópolis, dos Vers. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e Mário Barbosa Pinto; 013 – 
Determinar ao Setor de Obras, o conserto ou reforma de uma linha de tubo, onde foi aberto 
um enorme buraco,  localizada na entrada da EE Ver. Elisiário Pinto de Morais, Distrito dos 
Remédios,  também  dos  Vers.  Angelino  Rodrigues  e  Júlio  Toshimitsu  Kodama;  014  – 
Determinar ao Setor de Obras, a construção de uma lombada no trevo da Avenida Professor 
Adhemar Bolina, localizado em frente à entrada do Bairro do Zé Cândido, em substituição 
aos tachões retirados daquele local, objetivando a redução de velocidade, do Ver. Sérgio 
dos Santos;  015 – Agendar uma reunião  com  o  Superintendente  do  DAEE  e Secretário 
de Recursos Hídricos para discutir a possibilidade de explorar o eucalipto da referida  área, 
utilizando  os  recursos  financeiros  provenientes  para  cumprir   metas   de 
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Secretário de Recursos Hídricos para discutir  a possibilidade de explorar o eucalipto da 
referida  área,   utilizando  os  recursos  financeiros  provenientes  para  cumprir  metas  de 
benfeitoria  e  também de segurança na  área do  reservatório;  016  –  Adotar  as  medidas 
necessárias junto à Petrobrás, objetivando o repasse de recursos financeiros para que a 
Municipalidade realize as necessárias obras de melhoria na estrada que leva seu nome; 017 
– Reunir-se com secretários municipais pertinentes à questão das casas abandonadas e 
terrenos baldios,  junto também aos fiscais municipais,  objetivando a elaboração de uma 
proposta para atualização da lei pertinente, garantindo melhor atuação dos fiscais e rapidez 
nos  processos;  018  – Estudar  a  possibilidade  de elaborar  lei  garantindo  benefícios aos 
contribuintes  que  pagam,  em única  parcela,  o  carnê  do  ISS – Imposto  sobre  Serviços, 
todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 019 – Determinar ao setor de Obras, uma limpeza 
geral  na  Estrada  da  Usina,  onde  o  mato  vem  crescendo  e  fechando  o  caminho, 
prejudicando a visibilidade dos motoristas que já são prejudicados pelos inúmeros buracos 
existentes; 020 – Determinar ao Setor de Obras, a colocação de um redutor de velocidade 
nas proximidades do Nº 04 da Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, perto 
da residência do Sr. Zacarias; 021 – Determinar ao Setor de Obras, adotar as providências 
necessárias para recuperar e manter em condições transitáveis, ao menos aos pedestres, a 
entrada da EMEI do Bairro do Fartura, localizada na Travessa São Sebastião, todas do Ver. 
Mário Barbosa Pinto e outros; 023 – Determinar a coleta do lixo acumulado nos arredores 
da  Represa do Paraitinga;  024 – Adotar  as providências  necessárias  junto  ao  Setor  de 
Obras,  a  fim  de  tornar  a  Estrada  do  Serrote  transitável;  025  –  Adotar  as  providências 
necessárias junto à empresa responsável pela causa de um buraco na Avenida Victor Wuo, 
próximo  ao  Supermercado  Okamura;  e  022/07  –  Solicitando  ao  Presidente  da  Câmara 
Municipal, agendar uma reunião com o proprietário ou responsável pelo transporte rural, a 
fim de esclarecer o funcionamento deste serviço público que se iniciará nesta cidade, todas 
da Verª.  Deise Aparecida Corrêa Duque e outros -   desps.:   Encaminhe-se,   lidas  no 
Expediente;  MOÇÃO Nº 001/07 – DE CONGRATULAÇÕES pelos 75 anos de fundação do 
Conselho Particular de Salesópolis da Sociedade São Vicente de Paulo, do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES LEGISLATIVAS, referente ao 2º Período da 14ª Legislativa, do exercício de 
2006  –  desp.:  Arquive-se  Plenário  ciente;  BALANCETES  FINANCEIROS  DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE  SALESÓPOLIS,  referentes  ao  meses  de  Dezembro/06  e  Janeiro/07  – 
desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº  003/07 do COMTUR - Conselho 
Municipal  de  Turismo,  encaminhando  cópias  das  atas  das  últimas  reuniões  para 
conhecimento das discussões e ações ocorridas; COMUNICADOS: do Santander-Banespa 
sobre a liberação de crédito  para a Prefeitura Municipal  de Salesópolis,  no valor de R$ 
9.511,00  referente  à  1ª  Parcela  da  FEHIDRO  243/2005;  da Câmara dos Deputados - 
sobre os recursos do Orçamento da União destinados a este município,   nos meses de 
Novembro  e  Dezembro/06;  do  Ministério  da Educação - sobre a  liberação de recursos 
financeiros conforme segue: R$ 14.471,60 para o  Ensino  Fundamental  da  Rede  Estadual 
Estadual e Ensinos Pré-Escolar e Fundamental da Rede Municipal; dois nos valores de R$ 
526,75 cada, referentes as 10ª e 11ª Parcelas e de R$ 526,79 referente a 12ª Parcela do 
PEJA;   R$ 10.047,97  e  R$ 10.047,91,  respectivamente,  referentes  as  8ª  e  9ª  Parcelas 
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11ª, 12ª e 13ª Parcelas de 2006 do FNDE;  R$ 48.310,97 e R$ 983,93, respectivamente, 
referentes as 01ª e 02ª Parcelas de 2007 do FNDE;  do Ministério da Saúde Educação – 
sobre a liberação de recursos financeiros conforme segue: três nos valores de R$ 20.293,75 
cada, para o Pagamento de PAB FIXO, referentes aos meses de Outubro e Novembro/06 e 
Janeiro/07; R$ 20.000,00 para o Pagamento de Incentivo para o Fortalecimento da Gestão 
em Vigilância em Saúde, referente ao mês de Agosto/06; três nos valores de R$ 2.534,10 
cada, para o Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, referentes aos meses 
de  Outubro,  Novembro e  Dezembro/06;  dois  nos  valores  de  R$ 1.555,86  cada,  para  o 
Pagamento de Ações Básicas de Vigilância Sanitária,  referentes aos meses de Novembro e 
Dezembro/06; dois nos valores de R$ 1.258,35 cada, para o Pagamento de Medicamentos 
dos  Grupos  de  Hipertensão,  Diabete,  Asma e  Renite  –  AR 0,95,  referentes  aos  meses 
Novembro e Dezembro/06; dois nos valores de R$ 1.523,27 cada, para o Pagamento de 
Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite – HD 1,15,  referentes 
aos meses de Novembro e Dezembro/06; – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; Terminada a 
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. JAIR DOS 
SANTOS  iniciou justificando oralmente suas Indicações Nºs 01 e 02, enfatizando que o 
recapeamento e pavimentação anteriormente realizados foram de má qualidade, portanto, 
durou pouco tempo. Sugeriu utilizar o recurso liberado através do convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal  e Caixa Econômica Federal,  para atender esta necessidade básica, 
cujos  projetos  já  foram elaborados.  Comentou  que  esteve,  na  última  feira  realizada  no 
Distrito  dos  Remédios,  quando  se  abalou  perante  o  tão  pequeno  movimento,   alvo  de 
inúmeros reclamos daquela população e, motivo pelo qual,  atendendo tanto aquela quanto 
os feirantes,  apresentou a Indicação Nº 04, solicitando alterar p doa da feira, ou seja,  de 
quinta-feira para sábado. Por fim, manifestou seu apoio à Indicação Nº 23, acrescentando 
que esteve junto  com representantes da Sabesp e DAEE, em reunião  na Barragem de 
Ponte Nova, onde também estiveram o Prefeito Municipal e diversos Secretários Municipais, 
quando firmaram um acordo  de  parceria  para  realizar  uma Operação Limpeza  naquele 
local, a partir das oito horas do próximo dia três de março.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 
parabenizou o Sr. Presidente pela aquisição e instalação, no Plenário deste Legislativo, do 
equipamento denominado “data-show”, com o qual os Vereadores poderão expor fotos e 
filmagens de locais e situações, ilustrando suas exposições e reafirmando suas justificativas 
aos pedidos, sugestões e questionamentos que apresentam via proposições. Em seguida, 
justificou seu Requerimento Nº 02, enfatizando os riscos a que estão expostas todas as 
pessoas  que  caminham  sob  as  estruturas  dos  referidos  postos  de  combustível, 
especialmente,  os  estudantes  das  duas  unidades  escolares  do  Jardim  Nídia.  Também 
justificou  seu  Requerimento  Nº  03,  lembrando  haver  lei  municipal  dispondo  sobre  a 
responsabilidade da empreiteira às obras mal feitas, cujos reparos e consertos devem ser 
cobrados  das  contratadas.  Citou  como  exemplo  a  obra  do  calçadão  da  Rua  XV  de 
Novembro entre outras, ressaltando que pretende levar os casos à Justiça, caso os reparos 
não  sejam  realizados  pelas  respectivas  empreiteiras  que  já  receberam  pelos  serviços. 
Parabenizou  a  enteada  do  Sr.  Prefeito,  Sra.  Daniele  Tenório,  responsável  pelo  Setor 
Municipal de Licitações que, segundo divulgação num jornal regional, economizou trezentos
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uma sala de aula para o Bairro do Chá, no valor de sessenta mil reais. Também justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 04 e, em seguida, da Indicação Nº 14, lembrando que o 
município  gastou mais de setenta mil  reais  para colocar  os tachões nas ruas,  a fim de 
reduzir a velocidade, os quais já foram retirados, atendendo inúmeros pedidos populares, 
portanto, mais dinheiro público jogado fora. Concordou que é necessário substituir por outro 
tipo de redutor de velocidade, especialmente na entrada do Bairro do Zé Cândido, a fim de 
evitar acidentes e atropelamento naquele local que é muito movimentado. Por fim, justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 05, enfatizando que recebeu muitas reclamações sobre a 
situação  e  que  a  lei  deve  servir  para  todos,  seja  médico  ou  não.  O  VER.  JÚLIO 
TOSHIMITSU KODAMA  declarou  seu  apoio  à  Indicação  Nº  04,  pois  acredita  que,  não 
mudando a feira para o final  de semana, a tendência será o fim desta atividade recém 
iniciada no Distrito dos Remédios, haja vista a falta de compradores. Lembrou que a maioria 
dos  moradores  do  Distrito  dos  Remédios  e  bairros  adjacentes  trabalham na  lavoura  e, 
portanto, só dispõem do final de semana livre para passear e fazer compras na feira. Apoiou 
a Indicação Nº 23, acrescentando que será necessário saber à quem cabe os cuidados pós 
Operação Limpeza, ou seja, manter o local em condições de visitação e lazer, bem como 
fiscalizar para evitar riscos a todos. Disse acreditar que tal responsabilidade cabe ao DAEE 
– Departamento de Águas e Energia Elétrica,  órgão estadual que administra áreas como de 
barragens e represas. Parabenizou o Deputado Estadual Fausto Figueira, pelo desempenho 
na liberação de verbas para este município e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou cópia 
do OF Nº 450 do Poder Executivo que encaminha tal informação, a fim de solicitar apoio aos 
deputados que realmente trabalham por Salesópolis. Por fim,  também solicitou cópia do OF 
Nº  03  do  COMTUR,   pois  pretende  conhecer  e  acompanhar  de  perto  as  ações  deste 
conselho municipal. O  VER. MÁRIO BARBOSA PINTO justificou oralmente sua Indicação 
Nº 21,  acrescentando que uma criança já caiu naquele local devido às péssimas condições, 
especialmente, em dias de chuva. Também justificou seu Requerimento Nº 06, enfatizando 
que necessita da prestação de contas para manifestar–se acerca do Projeto de Lei que 
tramita neste Legislativo, solicitando aumentar o repasse mensal da Santa Casa local, de 
oitenta para cem mil  reais.  Finalizando,  reportou-se à Indicação  Nº 19,  dizendo que na 
segunda-feira de carnaval, visitou algumas estradas rurais e,  no caso específico da Estrada 
da Usina, passou desapercebido da Usina Parque tanto era o mato na estrada. A VERª. 
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE desejou a todos, um ano de muita felicidade e paz e, 
em seguida, reportou-se ao transporte dos portadores de necessidades especiais, alvo do 
requerimento  Nº  04,  esclarecendo  que,  no  ano  passado,  estes  pacientes  utilizavam  o 
transporte  da  Secretaria  de  Educação,  alguns  do  Estado  e  outros  do  Município,   mas, 
atualmente,  a  licitação  para  alguns  bairros  encontra-se  paralisada,  fazendo  com  que 
dezoito, dos vinte e cinco pacientes, não sejam atendidos por falta de transporte. Disse que 
ela  e  o  Secretário  Municipal  de  Saúde  se  reuniram  à  Diretora  de  Saúde  do  Estado, 
solicitando  autorização  para  que  utilizem  o  transporte  do  Estado,  mas,   não  tiveram 
sucesso.  Lamentou esta  situação  e  disse  esperar  seja  revista,  com urgência,  para não 
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comprometer o programa de tratamento dos referidos pacientes. Por fim, disse que, há vinte 
e um dias, estes pacientes aguardam o transporte para reiniciar o tratamento, paralisado 
desde  o  dia  cinco  de  fevereiro,  portanto,   espera  apoio  dos  Nobres   Pares   e, 
especialmente,  do  Nobre Presidente desta Casa de Leis. Em aparte, o SR. PRESIDENTE 
informou que a licitação para o transporte coletivo foi aberta e, tão logo se concretize, estes 
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pacientes terão uma alternativa.  Retomando, a oradora alertou que esta alternativa não é 
adequada,  pois  os  pacientes  têm,  entre  outros  diagnósticos,  paralisia  cerebral,  um dos 
motivos  que  devem  utilizar  transporte  exclusivo,  além  de  haver  locais  sem  linha  de 
transporte coletivo mas com paciente. Disse ainda que, pela quantidade de pacientes, será 
necessário um transporte próprio e especial para eles. Em aparte, o Ver. Claudinei José de 
Oliveira  sugeriu a contratação de transporte para este caso, com pagamento e processo 
emergencial, até concluir o processo licitatório. Retomando, novamente, a oradora justificou 
a Indicação Nº 22,  acrescentando que ela  e os Vers.  Mário  Barbosa Pinto  e Vanderlon 
Oliveira  Gomes,  têm  sido  procurados  por  moradores  da  zona  rural,  interessados  em 
conhecer o funcionamento do novo serviço de transporte, quais os dias e horários, além de 
outras dúvidas. Também justificou sua Indicação Nº 24, enfatizando que diversas ruas e 
estradas  estão  em  situação  intransitável  e  que,  na  Estrada  do  Serrote,  recentemente, 
aconteceu um acidente porque um caminhão desviava dos inúmeros buracos e colidiu com 
uma  motocicleta,  cujo  motorista  quebrou  as  pernas.  Lembrou  que,  no  ano  passado,  o 
Prefeito Rafael prometeu a conservação das estradas por setor,  mas, até o momento, nem 
deste jeito, nem de outro. Disse a oradora que, se as máquinas necessárias para consertar 
as  estradas  apresentam problemas mecânicos,  a  Municipalidade  deveria  utilizar  serviço 
braçal, haja vista o grande número de bolsistas do Projeto Frente de Trabalho, muitos dos 
quais não estão fazendo nada. Referindo-se à Indicação Nº 25, disse que o buraco referido 
é sempre reaberto após uma chuva, mas a Sabesp, embora já o tenha consertado, diz que 
não lhe pertence, assim como a Telefônica, contudo, o tráfego no local é grande, seja de 
veículos ou de pedestres. Justificou sua Indicação Nº 23, lamentando que, logo na entrada 
da cidade, todos se deparam com o lixo da Barragem do Paraitinga, cuja situação expôs no 
telão  através  de  fotos.  Por  fim,  lembrou  que  a  utilização  do  acostamento  como 
estacionamento  naquelas  margens,  também  expõe  os  pedestres  à  riscos,  pois  são 
obrigados a utilizar a auto-pista  para caminhar.  O SR. PRESIDENTE,  aproveitando-se da 
inauguração do data-show,   comunicou que é um equipamento disponível para todos os 
Vereadores  que  já  contam  com  a  câmera  digital  para  exporem  e  documentarem  toda 
situação que os Vereadores queiram expor, esperando que seja bem aproveitado por todos, 
em  benefício  desta  Estância  Turística.  Em  seguida,  passando  a presidência  ao  Vice-
Presidente,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS 
JÚNIOR desejou boas vindas a todos, especialmente,  ao Ver. Júlio Toshimitsu Kodama, 
que retorna de uma longa licença médica. Ato contínuo, justificou  a Indicação Nº 12, que 
apresentou com o Ver.  Mário Barbosa Pinto,  atendendo solicitação que lhes chegou via 
internet,  inclusive  com  fotos  da  situação,  expondo  o  risco  que  as  pessoas  correm  ao 
atravessar a auto-pista para utilizar a única cobertura existente naquele trecho. Também 
justificou oralmente seu Projeto de Resolução Nº 01, propondo a implantação de sessão 
itinerante,  a  fim  de  aproximar  os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  da  população  rural, 

              segue fls. 07

continuação da Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Fevereiro de 2007.                                         FL. 
07

iniciando-se, pelos moradores do Distrito dos Remédios. Disse que a sessão itinerante é 
uma prática adotada, com sucesso, em diversas cidades da região, esperando seja bem 
recebida  também  pela  população  local.   Também  justificou  sua  Moção  Nº  01, 
homenageando  a  passagem de  aniversário  da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  cujos 
vicentinos  realizam  um  trabalho  maravilhoso  junto   à  população  carente  e  merece  o 
reconhecimento deste Legislativo. Por fim, agradeceu os Nobres Pares por terem assinado 
junto  com  ele  esta  proposição,  acolhendo  esta  importante  e  especial  homenagem aos 
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confrades  salesopolenses.   Retomando  a  presidência  e,  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. VANDERLON OLIVEIRA GOMES solicitou ao Sr. Presidente, 
que interceda junto ao Prefeito Rafael, para resolver a situação dos funcionários públicos 
municipais, que reclamam a data de recebimento do cartão cesta-básica, liberado no dia 
vinte  e  cinco de  cada mês,  enquanto  o  pagamento,  é  sempre  no  dia  dez.  Além dessa 
divergência,  disse  que  há  muitos  funcionários  que  foram  ao  supermercado  e  não 
conseguiram passar o cartão, retornando às suas casas de mãos vazias. Reportando-se à 
situação das estradas rurais, solicitou aos membros da CFO – Comissão de Finanças e 
Orçamento  e  CEM  –  Comissão  de  Estradas  Municipais,  que  se  unam  para  estudar  a 
situação do Consórcio Três Rios, pois, segundo alguns funcionários, a Prefeitura Municipal 
paga mais de cinco mil reais por mês para utilizar as máquinas,  mas, desde 2005,  este 
município não é atendido. Comentou que, em reunião na Associação do Bairro Ribeirão do 
Pote,  o próprio Prefeito Municipal informou que, neste mês de fevereiro,  as máquinas do 
referido consórcio viriam para Salesópolis, contudo,  até esta data, nada mais se falou sobre 
o assunto, portanto, o dinheiro público relativo às parcelas mensais para esta associação 
pode ser mais um desperdício em prejuízo dos salesopolenses. Sugeriu, enquanto não se 
utiliza as máquinas do consórcio, determinar aos bolsistas do Projeto Frente de Trabalho 
que façam alguns reparos, minimizando a situação, pois, há muitos destes bolsistas que 
trabalham mas, há outros tantos também, que ganham sem trabalhar e vêm sendo alvo de 
críticas populares. Quanto à limpeza das ruas da cidade, lembrou que, no ano passado, 
solicitou consertar algumas ruas e demorou para ser atendido e, neste ano, a situação está 
se repetindo, pois, há muito, vem solicitando a limpeza da Travessa Cayubi Dias Nunes e, 
falta  de  atendimento,  tem  o  colocado  em  situação  constrangedora  perante  aqueles 
moradores. Por outro lado, declarou-se feliz por ouvir, nesta sessão,  que a CEF – Caixa 
Econômica Federal,  já liberou recursos para as obras nesta cidade,  mas, que a Rua Padre 
Manoel  continua intransitável,  apesar do Prefeito ter prometido, aos próprios moradores, 
que as obras necessárias ocorreriam em janeiro, porém,  o mês de março está chegando e 
nada se fez naquela via pública. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou lembrando que há 
lei  determinando  o  reajuste  anual  de  salários  aos  servidores  municipais,  portanto, 
apresentará uma Indicação para o Sr. Prefeito Municipal, solicitando cumprir a referida lei, 
lembrando-o  de  que  os  funcionários  desta  Casa  de  Leis  já  tiveram  seus  salários 
reajustados. Disse ainda que pretende sugerir a concessão de vinte por cento de reajuste, 
haja vista que os funcionários da Prefeitura Municipal não tiveram qualquer reajuste no ano 
passado e, portanto, seus salários estão muito defasados, sendo este percentual,  suficiente 

              segue fls. 08

continuação da Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Fevereiro de 2007.                                         FL. 
08

para  repor  as  perdas.  Reportando-se  também  ao  Consórcio  Três  Rios,  comentou  ter 
recebido reclamações sobre as condições das estradas, especialmente, dos taxistas que 
alegam  rejeitar  passageiros  que  se  destinam  a  alguns  bairros,  devido  às  péssimas 
condições das estradas. Lembrou que a Prefeitura contribui com sessenta mil reais por ano, 
valor que, se economizado e somado a outro montante, seria suficiente para aquisição  de 
uma  máquina  nova  para  a  Prefeitura  local.  Apoiou  a manifestação do orador que o 
antecedeu, no tocante aos bolsistas do Projeto Frente de Trabalho, pois também sabe que 
há muitos trabalhadores, mas outros muitos não trabalham e são alvos de reclamações dos 
primeiros,  situação para a qual sugere contratar um fiscal que, utilizando-se de motocicleta, 
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garanta  que  todos  os  contratados  trabalhem  realmente.  O  VER.  JÚLIO  TOSHIMITSU 
KODAMA agradeceu o ex-presidente – Ver. Jair dos Santos,  e demais membros da então 
Mesa  Diretora,   pelo  apoio  que  lhe  prestaram  quando  da  sua  licença  saúde,  dizendo 
esperar o mesmo apoio da atual Mesa Diretora.  Registrou também seus agradecimentos 
aos seus familiares,  ao apoio das funcionárias deste Legislativo, Sras. Arlete e Elisabete, 
mas,  especialmente, a Deus e demais populares que oraram por sua recuperação, certo de 
que, graças a este apoio,  vem se recuperando gradativamente.  Solicitou paciência aos 
Nobres Pares pela dificuldade em falar e, enfatizou que sentiu o quanto sofrem os que não 
possuem plano de saúde particular.  Consciente desta situação,  após usar  a  cadeira  de 
rodas que ganhou do Ver. Jair dos Santos – ex presidente deste Legislativo, repassou-a a 
uma pessoa necessitada. Parabenizou o Ver. Angelino Rodrigues que sempre se dedicou a 
atender  os  cidadãos  em suas  necessidade  na  área  de  saúde,  acrescentando que  esta 
experiência,  serviu para atentar-se melhor ao sofrimento alheio, o que também o incentivou 
a defender mais esta área de assistência social que nunca se dedicou. Por fim, comentou 
que toma quinze remédios por dia e, mais uma vez, solicitou paciência de todos para com a 
sua situação.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também reportou-se à questão do cartão 
cesta-básica, comentando que, nesta data, esteve no Supermercado Okamura, onde uma 
funcionária da Municipalidade fez compra e não conseguiu passar o cartão, constrangendo-
se  por  ter  que  devolver  as  mercadorias.  Lamentou o  fato  e  espera  seja  resolvida  esta 
situação, evitando outros envolvidos e envergonhando-os diante de tal situação. Quanto ao 
Conselho Tutelar,  disse acreditar que melhoraria com a posse dos novos membros, mas, 
pelo jeito continua da mesma forma. Relatou que a Sra. Jacira, moradora do Distrito dos 
Remédios,  às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos, ligou solicitando socorro porque 
seus filhos, adolescentes, estavam brigando e quase se matando, contudo, atenderam o 
telefone e disseram que não era do referido conselho, obrigando aquela senhora a contar 
com  apoio  somente  dos  vizinhos.   Acrescentou  que,  verificando  o  caso,  questionou  o 
Conselheiro Tutelar, Sr. Marco, ele informou que havia plantão no dia e que o caso daquela 
senhora estava no Fórum. Lamentou a falta de atitude do Conselho Tutelar,  acrescentando 
que poderia tratar-se de um outro caso,  que deveria gerar nova ocorrência,  portanto,  no 
mínimo,  deveria ter prestado o atendimento àquela mãe. Por fim, disse esperar que o Sr. 
Presidente converse com os Conselheiros Tutelares porque, se um irmão matasse outro, a 
responsabilidade também seria atribuída ao Conselho Tutelar que se omitiu no socorro. Não 
havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,  o Sr. Presidente reiterou o 
convite para as solenidades comemorativas ao aniversário desta cidade, que acontecerá na 
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próxima quarta-feira, dia vinte e oito de fevereiro, a partir das dezoito horas, nesta Casa de 
Leis. 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 26 de Fevereiro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :
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A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Março de 2007. 
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