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ATA DA 2ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 05 de Março de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura.  Aos 
cinco dias do mês de Março do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se  a  Segunda  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  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: 
PROJETOS DE LEI Nº  004/07, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior (Dispõe 
sobre a proibição de queimadas no município de Salesópolis, nas formas que especifica, e 
dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Recursos Naturais 
e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 007 – Informar as medidas que estão sendo adotadas acerca das diversas 
carências expostas e discutidas em reunião com os moradores do Bairro Nascente do Tietê 
e adjacências, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 008 – Informar quando serão iniciadas as 
obras  de  ampliação  do  Posto  de  Saúde  do  Distrito  dos  Remédios,  dos  Vers.  Angelino 
Rodrigues  e  Júlio  Toshimitsu  Kodama;  009  –  Encaminhar  os  documentos  e  prestar  as 
diversas informações que solicita sobre o Consórcio Três Rios, do Ver. Sérgio dos Santos; 
010  –  Encaminhar  cópia  dos  projetos  que  relaciona,  cujos  recursos  financeiros  serão 
liberados através da Caixa Econômica Federal, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior; e 011/07 – Encaminhar cópia das Notas Fiscais relativas ao pagamento de hora-
máquina da retro-escavadeira utilizada na obra das aduelas da Ponte do Aterrado, no valor 
de três mil  oitocentos e setenta reais, da Comissão de Finanças e Orçamento – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 026 – 
Viabilizar a contratação de um Fonoaudiólogo para prestar atendimento, especificamente, à 
área de educação deste Município, do Ver. Jair dos Santos; 027 – Interceder junto à Santa 
Casa local, solicitando ampliar o quadro de Ortopedistas ou o horário dos que já atendem, 
bem como para que estudem a possibilidade de realizar algumas cirurgias nesta cidade; 
028  –  Agendar  uma  reunião  com  os  Vereadores,  a  fim  de  juntos,  elaborarem  um 
planejamento e cronograma para as obras de benfeitoria das estradas rurais de cada bairro; 
029 – Estudar a possibilidade de implantar o Programa de Saúde Familiar, iniciando pelo 
Bairro do Fartura e Distrito do Remédio, por serem os mais populosos e, posteriormente, 
unindo três bairros próximos, garantindo o atendimento e facilitando o acompanhamento; 
030  –  Providenciar  uma  proteção  ou  cobertura  às  imagens  de  São  José  e  de  São 
Sebastião, bem como a manutenção destas e dos espaços que elas estão fixadas, todas do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; 031 – Determinar ao Setor de Obras, a colocação de uma 
Caçamba ou Lixeira em frente ao poste Nº 652 da Estrada da Capelinha; 032 – Determinar 
ao Setor de Obras, o envio de um caminhão de asfalto para tapar os buracos das ruas do 
Distrito  dos  Remédios,  especialmente,  as  Ruas  São  João, 
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Ferdinando Jungers, Joaquim Domingos Martins  e  São  Pedro;  033  –  Interceder  junto  à 
Empresa  Bandeirante  Energias  do  Brasil,  objetivando  seja  iluminada,  com  luminária 
especial,  a  imagem de  Nossa  Senhora,  exposta  no  início  da  Rua Ferdinando  Jungers, 
entrada do Distrito dos Remédios, todas dos Vers. Angelino Rodrigues e Júlio Toshimistu 
Kodama; 034 – Determinar ao Setor de Obras, patrolar e nivelar as estradas de acesso aos 
bairros rurais desta cidade, especialmente, os Bairros Padre José, Mirandas e Barra, que 
estão totalmente intransitáveis; 035 – Determinar o recapeamento asfáltico na continuação 
da Rua Frederico Ozanan, subida da Torre; 036 – Viabilizar o recapeamento asfáltico da 
Travessa  José  Victor  Ribeiro;  037  –  Determinar  o  recapeamento  asfáltico  da  Rua  São 
Sebastião, Bairro do Fartura; e 038/07 – Viabilizar a reposição de 20% das perdas salariais 
aos funcionários públicos, conforme disposto na Lei Orgânica deste Município, todas do Ver. 
Sérgio dos Santos  -  desps.:  Encaminhe-se, lidas  no  Expediente;  PARECERES da CFO 
Nºs 002,  003 e 004/07,   relativos  aos Balancetes da Câmara Municipal  de Salesópolis, 
respectivamente, referentes aos meses de Novembro/06,  Dezembro/06 e Janeiro/07; e 005 
e 006/07, relativos aos Balancetes da Prefeitura Municipal de Salesópolis, respectivamente, 
referentes aos meses de Outubro e Novembro, e de Dezembro/06 – desps.: Aguarde-se os 
Pareceres do Egrégio  Tribunal  de Contas do Estado de São Paulo,  para então emitir  o 
parecer final e conclusivo;   OFÍCIO Nº 06 do COMTUR, encaminhando cópia da ata da 
última  reunião  ordinária,  para  dar  conhecimento  das  discussões  e  ações  ocorridas; 
CONVITE DA ACEP – Associação dos Amigos do Centro Educacional  Profissionalizante, 
para a Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia seis de março, às dezenove horas, na 
sala de reuniões do CEP, quando serão eleitos e empossados os membros da diretoria e 
conselho fiscal para o biênio 2007/2008 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 
leitura,  o  Sr.  Presidente  concedeu  a  palavra  aos  Nobres  Edis  inscritos.   O  VER. 
VANDERLON  OLIVEIRA  GOMES,  Secretário  da  CFO  –  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento, justificou oralmente o Requerimento Nº 11, esclarecendo que a comissão não 
entende  por  quê  a  Prefeitura  Municipal  vem  pagando  horas-máquina,  se  existe  uma 
empresa contratada para fazer o serviço. Concluiu enfatizando a necessidade de apurar 
este pagamento, a fim de evitar que o escasso dinheiro público seja utilizado para beneficiar 
algumas empreiteiras. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou seu Requerimento Nº 09, 
ressaltando que a Prefeitura Municipal pagou, no ano passado, quase sessenta mil reais 
para o referido consórcio,  mas, as máquinas desta associação não estiveram, nenhum dia, 
atendendo  as  estradas  de  Salesópolis.  Diante  desta  situação,  sugeriu  que  a  Prefeitura 
Municipal  solicite a devolução da contribuição ou revogue o contrato,  evitando despesas 
sem retorno para esta cidade. Na qualidade de presidente da CFO – Comissão de Finanças 
e Orçamento, também justificou o Requerimento Nº 11, acrescentando que a obra referida 
custou mais de sessenta mil aos cofres públicos municipais, portanto, à empresa contratada 
deveria caber o pagamento de tais horas-máquina. Justificou ainda a sua Indicação Nº 34, 
dizendo  que  muitos  taxistas  lhe  procuraram,  reclamando  as  péssimas  condições  das 
estradas,  motivo pelo qual,  muitos deles  têm dispensado corrida, ou seja,  desperdiçado 
ganhos mensais. Também justificou suas demais Indicações e, reportando-se à de Nº 38, 
disse  que  os  funcionários  públicos  municipais  não  têm  reajuste  salarial,  desde  o  ano 
passado,   e   que,   em  maio   próximo,   o   salário   mínimo sofrerá   novo   reajuste, 
defasando 
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ainda mais os salários destes servidores. Por fim, reiterou que os salários dos funcionários 
da Câmara Municipal foram reajustados, conforme determina a Lei Orgânica, portanto, mais 
um motivo para que o Prefeito Rafael determine os estudos necessários em benefícios dos 
seus  subordinados.  Passando  a  presidência  ao  vice,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER. 
SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS  JÚNIOR  justificou  seu  Projeto  de  Lei  Nº  04, 
esclarecendo que a proibição de queimada é de extrema necessidade, devido às graves e 
maléficas conseqüências à saúde humana e prejuízos ao meio ambiente. Acrescentou que 
a proibição depende da regulamentação ora proposta, lembrando ainda que será benéfica 
também às áreas de propriedade do Estado, como o Pinheirinho e Barragem do Paraitinga, 
entre  tantas outras de propriedade pública.  Também justificou  seu Requerimento Nº 10, 
informando que, solicita os projetos para acompanhar e fiscalizar as obras, já que, segundo 
comunicado  da CEF – Caixa Econômica  Federal,  as verbas estão disponíveis na conta 
bancária  da Municipalidade.  Retomando a presidência  e prosseguindo com a ordem de 
inscrição,  o  Sr.  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  VER.  ANGELINO RODRIGUES que 
justificou oralmente sua Indicação Nº 33, acrescentando que, além de enobrecer a imagem 
sacra, ainda embelezará aquela via de acesso do Distrito dos Remédios. Quanto ao seu 
Requerimento  Nº  08,  o  orador  disse  que  estava  previsto,  para  o  início  deste  ano,  o 
atendimento de fisioterapia no Distrito dos Remédios, mas, até o momento, sequer foram 
iniciadas as obras de ampliação do Posto de Saúde, para viabilizar tal atendimento. O VER. 
JAIR DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 26,  enfatizando que há grande e 
crescente demanda de estudantes necessitados  deste  atendimento e acompanhamento, 
como  fator  determinante  para  melhoria  de  qualidade  na  educação  municipal.  Sugeriu 
aproveitar  algum funcionário  do  quadro  municipal  com tal  formação,  a  exemplo  do  que 
ocorreu, recentemente, com o atendimento psicológico. Em aparte, o Ver. Júlio Toshimitsu 
Kodama declarou seu total apoio à proposição, pois, embora não seja estudante, necessita 
do tratamento fonoaudiólogo e tem enfrentado muitas dificuldades para consegui-lo devido 
à grande procura e número de pacientes, além de enfrentar  outras dificuldades como o 
deslocamento da sua residência, no Distrito dos Remédios,  até o Ambulatório Municipal. 
Retomando,  o orador agradeceu o Nobre Par, por dar depoimento das suas dificuldades, 
igual a de muitos outros munícipes, comprovando assim que, apenas um profissional não é 
suficiente para a demanda atual, que dirá, para atender e acompanhar os pacientes da Área 
de Educação Municipal. Também em aparte, a Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque disse 
que  o  município  precisa  mais  que  uma Fonoaudióloga,  a  fim  de  atender,  também,  os 
pacientes do Distrito dos Remédios. Acrescentou ainda, que devido ao projeto de inclusão 
escolar, a Área de Educação precisa, além do profissional solicitado, do acompanhamento 
também de Terapeuta Ocupacional e Psicóloga. Retomando, novamente, o orador concluiu 
esclarecendo que o tratamento fonoaudiológico é demorado e requer  acompanhamento, 
motivo principal da sua proposição, solicitando exclusividade para a Área de Educação. O 
SR. PRESIDENTE lembrou que, além do FUNDEF, o município deve dispor de vinte e cinco 
por  cento do orçamento para a Área de Educação,  portanto,  cabe somente ao Prefeito 
Rafael  viabilizar  tal  pedido.  Disse  que,  muito  embora  considere  justa  a  concessão  do 
décimo quarto  salário  aos  professores  da rede  municipal,  o  recurso  deste  salário  extra 
poderia ser utilizado na contratação dos especialistas sugeridos.  Retomando a presidência,
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o Sr.  Presidente  prosseguiu  com a  ordem de inscrição.  O  VER. CLAUDINEI  JOSÉ DE 
OLIVEIRA justificou oralmente seu Requerimento Nº 07 e, em seguida, reportou-se à sua 
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Indicação Nº 28, dizendo que Salesópolis conta com mais de seiscentos quilômetros de 
estradas rurais  e,  por  falta de investimento dos governos anteriores, os maquinários  da 
Municipalidade não conseguem atender a demanda;  por  isso,  sugeriu uma reunião para 
planejar  as  obras  e  elaborar  cronograma  para  minimizar  os  impactos  das  péssimas 
condições dessas estradas. Referindo-se à Indicação Nº 27, esclareceu que o atendimento 
em ortopedia é muito procurado, tanto que, nos dias de atendimento, a Santa Casa local 
fica lotada, devido aos mais diversos diagnósticos. Acrescentou que, diante dos recentes 
investimentos da Administração Municipal na aquisição de aparelho de raios-X e ampliação 
do  quadro  de  técnicos  em  radiologia,  além  da  também  ampliação  do  quadro  de 
fisioterapeutas, falta apenas ampliar o atendimento médico solicitado para garantir o direito 
de todos necessitados, em menor espaço de tempo e com qualidade. Sugeriu que o Prefeito 
Rafael solicite ao Provedor da Santa Casa que estude a situação atual e opine sobre a 
necessidade ora exposta, decidindo acerca da quantificação.  Reportando-se à Indicação Nº 
30,  disse  que,  além  das  imagens  merecerem  maior  atenção,  deve-se  considerar  que 
Salesópolis é considerada a cidade mais católica do Alto Tietê, portanto, deve pensar na 
implementação  também do  turismo religioso.  Quanto  ao  Requerimento  Nº  11,  o  orador 
lembrou que, quando da gestão do então Presidente deste Legislativo, Ver. Jair dos Santos, 
foi realizada, nesta Casa de Leis, uma reunião entre Vereadores, Secretário Municipal de 
Obras  e  Prefeito  Rafael,  quando  se  discutiu  as  obras  do  Aterrado  e  foi  comentada  a 
necessidade de contrapartida da Municipalidade. Disse acreditar que tal contrapartida refira-
se  ao  pagamento  das  questionadas  horas-máquina,  contudo,  sugeriu  confirmar  esta 
suposição. Sobre a Indicação Nº 26 e a última manifestação do Nobre Presidente, alertou 
que a aplicação das verbas, normalmente, segue uma regra discriminatória, ou seja, o valor 
autorizado  para  despesas  com  pessoal  não  pode  ser  utilizado  para  outras  despesas, 
portanto,  pode  ser  legalmente  inviável  a  contratação  de  fonoaudiólogo  pela  Área  de 
Educação. Entretanto, o orador lembrou que há possibilidade de firmar um convênio entre a 
Secretaria Municipal de Educação e as Secretarias Municipais de Saúde e de Esportes, 
para que estas últimas contratem e disponibilizem para aquela. Finalizando, enfatizou ainda 
que a Prefeitura Municipal de Salesópolis paga metade da faculdade dos seus funcionários, 
portanto,  o  convênio  sugerido  é  importante  para  que  os  formados  dêem retorno  deste 
investimento,  quando  deslocados  para  suas  áreas  de  formação.  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,  passou  a 
presidência  ao  vice,  Ver.  Sérgio  dos  Santos.  O  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE 
CAMPOS JÚNIOR  lamentou a matéria publicada na última edição do Jornal  “A Notícia”, 
onde se lê que,  por  um arroto um vereador chega à presidência  da Câmara Municipal, 
referindo assim, à sua ascensão ao referido cargo. Disse que a expressão “arroto” serve 
bem para o próprio diretor do jornal  que se passa por jornalista. Sobre a matéria, disse 
ainda  que  cita  um  ex-vereador,  cujo  processo  foi  encerrado  pela  Justiça  e  a  Câmara 
Municipal de Salesópolis vencedora da ação. Prosseguindo, falou que “arroto” é o jornalista 
que  não  acompanha  os  fatos  e  escreve  matérias  sem  fundamento,  num  jornal  que 
expressa
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somente suas opiniões, faltando com a ética e até mesmo, com a devida consideração aos 
leitores que, neste mês, esperavam uma matéria ressaltando o aniversário desta cidade. 
Por  isso,  acrescentou  o  orador,  e  pela  falta  de  jornalista,  considera  seja  apenas  um 
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informativo, não um jornal e, concluindo, disse ainda que, à exemplo do que publicou no 
último periódico sobre “rabo de palha”, considera que ele (o diretor do jornal) também o 
tenha. Comentou que, recentemente, houve uma reunião entre representantes da Prefeitura 
Municipal, Sabesp, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e DAEE, quando decidiram pela 
necessidade da Operação Limpeza na Barragem do Paraitinga,  ocorrida no último dia três 
de março, mas, lamentou ao visitar o local,  no dia seguinte, e constatar que os pescadores 
voltaram a depositar  lixo  naquele  local.  Por  fim,  sugeriu  uma atitude mais  drástica  dos 
órgãos  envolvidos,  para  evitar  maiores  danos  ao  meio  ambiente,  além  de  prejudicar, 
consideravelmente, o visual daquele que tem sido considerado um cartão de visitas desta 
Estância Turística.  O  Presidente em exercício no momento,  Ver.  Sérgio dos Santos, 
antes  de  passar  a  presidência  ao  titular,  reportou-se  à  matéria  jornalística  denominada 
“arroto”, esclarecendo que o vereador referido não teve seu mandato cassado, mas perdido 
pelo número de faltas às sessões ordinárias, quando então o Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior assumiu a vaga.  Disse que ele desenvolveu um ótimo trabalho e foi reeleito 
por  provar  sua  capacidade  para  o  cargo  de  Vereador  e,  quanto  à  presidência  deste 
Legislativo, lembrou que ele foi elevado ao cargo por capacidade, já que recebeu oito votos 
dos  atuais  nove Vereadores  desta Casa de  Leis.  Concluiu  parabenizando  o Nobre  Par, 
popularmente  conhecido  por  “Vereador  Boy”,  pela  atuação  frente  este  Legislativo, 
declarando-se certo de que jamais decepcionará os eleitores que lhe confiaram seus votos, 
bem como os pares que o elegeram como representante. Retomando a presidência o SR. 
PRESIDENTE informou que foram instaurados diversos inquéritos pelo Ministério Público e, 
enquanto jornalista, o diretor daquele informativo deveria averiguá-los para não basear-se 
apenas  nas  denúncias  e  publicar  matérias  infundadas.  Prosseguindo  com  a  ordem  de 
inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que, reportando-
se às últimas eleições, lembrou que viu e ouviu na mídia diversos candidatos abordando 
sobre a liberação dos recursos do DADE para Salesópolis,  contudo, sabe que o Governo 
do PSDB gastou mais do que devia e o referido recurso não foi liberado. Lamentou ainda 
não saber por que estes mesmos candidatos, atualmente eleitos, não saíram em defesa dos 
interesses de Salesópolis, já que estes recursos são fundamentais e sem eles,  mais uma 
vez, a população está sendo prejudicada. Disse que ele procurou os Deputados Estaduais 
Estevam Galvão, Rodolfo Costa e Silva e Fausto Figueira cobrando-lhe empenho, quando 
tomou conhecimento que, nos primeiros seis meses deste ano, Salesópolis não receberá 
nenhum recurso  do  DADE.  Sugeriu  aos  Nobres  Pares  que  também cobrem os  demais 
Deputados e se unam para mostrar ao Estado que cobrarão a dívida que tem com este 
município. Declarou sua pretensão em organizar um grande manifesto acerca das questões 
ambientais  que  vêm prejudicando  esta  cidade,  até  mesmo,  dificultando  a  instalação  de 
energia  elétrica  em  imóveis  residenciais  da  área  central.  Comentou  que  o  DUSM  – 
Departamento de Uso do Solo Metropolitano, contava com quinze técnicos na sede de Mogi 
das Cruzes, para atender os municípios nas questões ambientais da  região  e,  atualmente, 
conta com apenas três, para atender de Salesópolis até Guarulhos. Lamentou esta situação
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lembrando que os técnicos deslocados ou dispensados, eram pagos pelas verbas de um 
convênio que foi extinto logo após as eleições. Comprometeu-se a empenhar para reativar o 
atendimento  do  DUSM, bem como para  que  as  demais  promessas  feitas  na  época de 
eleição,  atinentes  à  área  ambiental,  sejam  cumpridas.  Dirigindo-se  nominalmente  às 
mulheres presentes no plenário, lembrou que, no próximo dia oito, quinta-feira,  comemora-
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se o Dia  Internacional  da  Mulher,  as  quais  homenageou  por  considera-las  alavanca  da 
sociedade e integrantes de toda mudança que vem ocorrendo no mundo. Lembrou que, na 
última  eleição,  o  número  de  deputadas  eleitas  aumentou,  assim  como  de  senadora  e 
governadora,  portanto,  acredita  que,  em breve,  uma delas  poderá  assumir  o  cargo  de 
Presidente da República Brasileira, já que há diversas mulheres comandando outros países. 
Enfatizou ainda que a mulher  é  mais sensível  às causas humanitárias  e,  por  isso,  vêm 
ocupando cargos de destaque no poder. Por fim, registrou suas congratulações a todas as 
mulheres,  em  especial,  às  que  estão  nesta  Casa  de  Leis,  como  a  Verª.  Deise  e  as 
funcionárias Arlete e Elisabete.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 
considerou verídico o dito popular: “Por trás de um grande homem há sempre uma grande 
mulher”. Solicitou aos Vereadores que reservem a manhã do próximo dia quinze, no horário 
entre  dez  e  onze  horas,  para  a  entrega  oficial  do  Plano  Diretor  a  esta  Casa  de  Leis, 
oportunidade em que pretende, juntamente com o Poder Executivo, programar uma sessão 
especial  em local  mais espaçoso, para receber imprensa e convidados neste evento de 
grande importância e marco para o desenvolvimento de Salesópolis e efetivação de sua 
condição turística.   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 05 de Março de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Março de 2007. 
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