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ATA DA 3ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 12 de Março de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura.  Aos 
doze dias do mês de Março do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se  a  Terceira  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: 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº 980/07, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/07 
(Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos 
Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB) – desp.: Aguarde-se os pareceres das 
comissões competentes; REQUERIMENTO Nº 012,  solicitando ao Sr.  Prefeito Municipal, 
informar e encaminhar os documentos que relaciona, acerca das despesas com os Festejos 
do Carnaval/2007 e o montante arrecadado dos comerciantes, de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento – desp.: Aprovado, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 039 – Viabilizar junto ao Setor de Obras, os serviços para tapar a 
cratera que novamente se abriu em frente ao Depósito da Cia. Suzano, nas proximidades 
do Portal desta cidade, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 040 – Determinar 
ao Setor de Obras, a retirada da areia acumulada na Rua São Sebastião, próximo à EMEF 
Profª.  Maria  de  Lourdes  Gonçalves  de  Toledo,  no  Bairro  do  Fartura,   da  Verª.  Deise 
Aparecida Corrêa Duque e outros; 041 – Adotar medidas legais e cabíveis junto à Empresa 
Bandeirante  Energias  do  Brasil,  visando  a  solução  do  problema  que  causa  constantes 
quedas de energia,  tanto na área central  quanto rural  deste município; 042 – Interceder 
junto à Diretoria Regional de Ensino, objetivando a implantação da quinta série no EJA da 
EE Profª. Rosa Maria de Souza, ainda neste ano letivo de 2007; 043 – Interceder junto aos 
órgãos  estaduais  competentes,  especialmente,  junto  à  Polícia  Ambiental,  visando  a 
fiscalização e realização de constantes blitz, mormente no período noturno, no entorno das 
Barragens de Ponte Nova e Paraitinga, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 
044  –  Viabilizar  estudos  junto  ao  setor  competente,  objetivando  a  definição  de  via 
preferencial e colocação de placas informativas de trânsito, nos cruzamentos da Rua XV de 
Novembro  com  as  Ruas  Nossa  Senhora  de  Fátima,  Pedro  Rodrigues  de  Camargo  e 
Expedicionário Abílio dos Passos; 045 – Estudar a retomada do trajeto anterior dos ônibus 
da  Empresa  Júlio  Simões,  passando pela  Rua XV de  Novembro,  ambas do  Ver.  Mário 
Barbosa Pinto e outros; 046 – Interceder junto à Telefônica S/A, objetivando a colocação de 
um Orelhão em frente ao bar do Sr. Luiz de Souza, localizado no Km 90 da Estrada Mogi-
Salesópolis, Bairro Capela Nova, para atender os turistas da Barragem do Paraitinga;  047 – 
Interceder  junto  à Empresa Bandeirante Energias  do Brasil,  objetivando a colocação de 
cinco luminárias nos postes  da  Estrada  Municipal  Diamantina, Distrito de  Nossa Senhora
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do Remédio, ambas do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 048 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil,  solicitando averiguar os fatos que expõe e melhorar seu 
atendimento público, especialmente, no que se refere à entrega das contas mensais; 049 – 
Estudar e viabilizar uma reunião com os moradores do Bairro Bragança, a fim de discutir 
uma área a ser pleiteada junto ao DAEE, visando a construção de um campo de futebol e 
uma sala para a associação deste bairro; 050 – Priorizar o atendimento das necessidades 
do  Centro  de  Reciclagem  desta  cidade,  todas  dos  Vers.  Claudinei  José  de  Oliveira  e 
Angelino Rodrigues; 051 – Viabilizar junto à Telefônica S/A, objetivando a ampliação dos 
cabos telefônicos, em apenas um quilômetro, até o sítio do Sr. Zildo Rodrigues, Bairro do 
Serrote, do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 052 – Estudar junto à sua assessoria jurídica, 
a  possibilidade  de  dar  o  direito  aos  servidores  públicos,  com  formação  universitária, 
custeada com recursos públicos, de serem aproveitados na pasta mais condizente à sua 
habilitação,  já  que  houve  um investimento  e  esta  é  uma  oportunidade  de  devolvê-lo  à 
sociedade, através do trabalho, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 053 – Determinar ao 
setor municipal competente, providências com relação ao crescente número de cavalos que 
circulam na  Estrada  Salesópolis-Santa  Branca;  054  –  Interceder  junto  à  Polícia  Militar, 
objetivando a retomada das rondas escolares, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 
055 – Viabilizar juntamente ao DAEE, a exposição da Poesia – Dedicada a Salesópolis, do 
Sr. Orlando Pagano, no museu localizado no Parque da Nascente do Rio Tietê, bem como 
abrir espaço para outras obras literárias e de arte, principalmente, de salesopolenses; 056 – 
Reconhecer,   através  das  fotos  que  anexa,  a  urgente  necessidade  de  fazer  uma 
recuperação completa na Rua João Batista de Melo Franco Júnior, ambas da Verª. Deise 
Aparecida  Corrêa  Duque  e  outros  -   desps.:   Encaminhe-se,    lidas   no   Expediente; 
MOÇÃO Nº 002/07 – DE CONGRATULAÇÕES para o artista MOACYR FRANCO que, no 
último dia 08 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, abrilhantou com o 
seu talento uma missa solene, e também realizou,  na Praça Padre João Menendes, um 
show para os nossos munícipes, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – 
desp.:  Aprovada,  encaminhe-se;  COMUNICADOS:  do  Ministério  da  Saúde  Educação – 
sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 1.523,27 para o Pagamento de 
Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite –HD 1,15,  referente ao 
mês de Janeiro/07; e outra no valor de R$ 1.258,35 para o Pagamento de Medicamentos 
dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite – AR 0,95,  também referente ao mês 
de Janeiro/07;  do  Ministério   da Educação -  sobre a  liberação de recursos financeiros 
conforme segue: R$ 14.489,20 para o  Ensino  Fundamental  da  Rede  Estadual e Ensinos 
Pré-Escolar e Fundamental da Rede Municipal e;  no valor de R$ 158,40 referente ao PNAC 
–  PNAE  CRECHE  –  desps.:  Arquive-se,  Plenário  ciente;  Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  A VERª. DEISE APARECIDA 
CORRÊA DUQUE iniciou justificando sua Indicação Nº 40, enfatizando que o acúmulo de 
areia  tem  causado  algumas  quedas  de  pedestres  e  ciclistas.  Também  justificou  sua 
Indicação  Nº  55,  dizendo  que  o  Parque  das  Nascentes  é  muito  visitado  e  deve  ser 
aproveitado para divulgar as obras dos artistas salesopolenses. Referindo-se à Indicação Nº 
56, disse que esteve com o Nobre Par Mário Barbosa Pinto, visitando  e  fotografando    a 
referida   via   pública,   quando   constataram   a   péssima   situação.  Lamentou  o  caso,
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comentando que a rua abriga famílias com crianças e idosos, que não são atendidas pelos 
serviços de coleta de lixo, entrega de supermercado e gás, além dos serviços de táxi e 
outros. Por fim, disse que fotografaram a situação para enviar as imagens ao Sr. Prefeito, a 
fim  de  sensibilizá-lo  da  situação  dos  moradores  e,  especialmente,  de  uma  senhora  de 
setenta e seis anos de idade, que não pode sair de casa, senão, carregada por familiares. 
Em aparte, o  Sr. Presidente informou que os Vereadores interessados em expor fotos no 
telão,  devem  entregá-las  com  antecedência  ao  Sr.  Nivaldo  dos  Santos,  técnico  de 
informática contratado deste legislativo, para digitalizá-las. Disponibilizou a câmera digital 
deste  Legislativo  a  todos  vereadores,  reiterando  a  necessidade  de  comunicar  e 
disponibilizar as fotos quando houver interesse em expô-las durante a sessão. Retomando, 
a oradora agradeceu a informação, e finalizou dizendo que não as exibiu por desconhecer 
o  procedimento.  Passando  a  presidência  ao  vice,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente sua Moção Nº 002, 
enfatizando  que  o  show  do  artista  Moacyr  Franco  foi  bem  aceito  pela  população  de 
Salesópolis,  esperando  que  volte  outras  vezes,  até  mesmo  para  receber  um  título  de 
cidadão salesopolense. Acrescentou ainda que esta oportunidade pode abrir as portas de 
Salesópolis  para outros renomes da televisão  brasileira,  incrementando assim o turismo 
local. Também justificou sua Indicação Nº 39, dizendo que foi realizado um serviço no local 
mas,  a  cratera  se  abriu  novamente  e  vem  aumentando  gradativamente,  expondo  as 
pessoas à riscos de acidente devido à proximidade da pista.  Retomando a presidência e 
prosseguindo com a ordem de inscrição,  o  Sr.  Presidente concedeu a palavra ao  VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que justificou sua Indicação Nº 41, dizendo estar ciente 
de que é uma luta de outros Vereadores mas, até o momento, não alcançaram o sucesso 
esperado, persistindo o problema em prejuízo dos salesopolenses.  Também referiu-se à 
Indicação  Nº 48,  esclarecendo que os moradores da zona rural  não têm recebido  suas 
contas, o que ocorre, somente após sete ou oito meses, quando é necessário solicitar o 
parcelamento, que seria evitado se a entrega fosse normalizada.  Em aparte, o  Ver. Júlio 
Toshimitsu Kodama disse que, recentemente, ligou para a Empresa Bandeirante Energias 
do Brasil,  reclamando que, metade da sua casa ficou sem energia e também comentou 
sofrer com os problemas de entrega de conta, pagando sempre com a segunda via. Sugeriu 
convidar um representante da referida empresa para uma reunião nesta Casa de Leis, a fim 
de  expor  e  solucionar  estes  problemas.  Retomando,  o orador  disse  que  os  munícipes 
pagam uma taxa pela segunda via das contas quando a solicita no Posto de Atendimento de 
Mogi das Cruzes.  Em aparte, o Sr. Presidente sugeriu que realmente seja agendada uma 
reunião em Salesópolis,  evitando discutir  os problemas por telefone, situação que só dá 
canseira e nada resolve.  Retomando, o orador justificou sua Indicação Nº 50, enfatizando 
a  necessidade  do  apoio  do  Poder  Executivo,  pois  os  trabalhadores  do  Centro  de 
Reciclagem vêm colaborando com o meio ambiente da cidade e sendo exemplo na região. 
Comentou que, ao contrário de Salesópolis que, através de lei, já cedeu um espaço para o 
Centro de Reciclagem, no município vizinho de Biritiba Mirim há uma briga entre prefeito e 
vereadores para a cessão do espaço.  Contudo, há um ano, o Centro de Reciclagem de 
Salesópolis recebeu uma máquina que não funciona por necessitar do aumento da potência 
de energia, o que pode ser  atendido  através  de  pedido  da  própria  Prefeitura  Municipal.
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 Quanto à Indicação Nº 49, reconheceu haver outros Vereadores na mesma luta, e disse 
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contudo, informou que o ofício já foi encaminhado e espera que todos cobrem a efetivação. 
Também justificou  sua  Indicação  Nº  52,  enfatizando  que  a  Prefeitura  Municipal  paga  a 
metade  da  faculdade  dos  seus  funcionários,  mas,  depois  de  formado,  este  deve  ser 
realocado na sua área de formação, devolvendo à Municipalidade o investimento aplicado 
na sua formação.  Em aparte, o  Ver. Sérgio dos Santos  disse que isto é uma exigência 
constante em lei própria, lembrando ainda que, caso o funcionário se forme e se desligue do 
quadro funcional, deve reembolsar os cofres públicos no valor do investimento. Retomando, 
o orador finalizou justificando sua Indicação Nº 43, dizendo que muitas pessoas o procuram 
dizendo e ele mesmo tem visto barcos e barracas durante à noite nas barragens, lembrando 
que a pesca predatória deve ser coibida. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a 
ser  tratada  na  presente  Ordem  do  Dia,   o  SR.  PRESIDENTE  disse  que  o  Estado 
desapropria as áreas para construções de barragens, mas, a área não coberta pela água é 
abandonada, obrigando o município a fazer operação limpeza e, até mesmo, implorar uma 
vigilância à Polícia Florestal. Concluindo, disse que estes serviços e outros deveriam ser 
previstos  e  incluídos  automaticamente  no  convênio,  evitando  inúmeros  problemas. 
Passando para a  EXPLICAÇÃO PESSOAL, conforme livro de inscrição,  concedeu a 
palavra  aos  Nobres  Edis  inscritos.  O  VER.  JAIR  DOS  SANTOS  comentou  que  foi 
procurado, neste final de semana, por diversas pessoas que reclamaram a situação dos 
barraqueiros alojados na Praça da Matriz, por ocasião da Festa de São José. Os munícipes 
expuseram que, por falta de local adequado e infra-estrutura para receber este pessoal, 
eles estão comendo, tomando banho e, até mesmo, fazendo suas necessidades fisiológicas 
na própria praça, causando constrangimento e os transtornos conseqüentes, como o mau 
cheiro e a sujeira. Disse que oficiará esta situação ao Prefeito Rafael, para que fiscalize e 
tome providências, oferecendo um mínimo de condições de higiene e adotando medidas, 
para esta e, antecipadamente, para as próximas festas da cidade. Disse que constatou a 
situação,  confirmando,  lamentavelmente,  que  os  barraqueiros  fazem suas  necessidades 
fisiológicas em sacolinhas plásticas.  Interrompendo o orador, o  Sr. Presidente  disse que 
esta situação é complicada, pois os barraqueiros deveriam se alojar em pensões ou hotéis 
da  cidade  mas,  sem  condições,  acabam  ficando  na  rua  e  fazendo  tudo  às  vistas  da 
população.  Retomando,  o orador disse que, no dia seguinte a esta sessão, encaminharia 
ofício ao Sr. Prefeito Municipal, relatando a situação e solicitando urgentes providências. O 
VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que os moradores do Bairro Bragança agradeceram o 
conserto  da  estrada  do  bairro,  que  foi  patrolada,  mas,  também tem recebido  inúmeras 
reclamações dos usuários  e moradores das Estradas dos Bairros da Barra,  Bracaiá,  da 
Petrobrás dentre outros. Sugeriu aproveitar o bom tempo para prevenir os problemas que 
vêm com a chuva, pois os taxistas da cidade estão rejeitando viagens devido às péssimas 
condições das estradas. Reportando-se às obras do calçadão, disse que o serviço foi mau 
feito, tanto que o piso está soltando em vários lugares, especialmente, em frente ao “Bar do 
Toninho Cláudio”. Disse que já fez requerimento sobre esta situação e, vencendo o prazo, 
não sendo consertado, enviará o caso à Justiça. Disse ainda que a mesma empreiteira que 
fez o calçadão,  fez o Gabinete Dentário da EMEF Mestra Henriqueta,  portanto,  suas obras 
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são sempre de péssima qualidade e, conseqüentemente, alvo de reclamações gerais. O 
orador  declarou  não  entender  por  que  é  sempre  a  mesma  empreiteira  e,  concluindo, 
enfatizou  que  “neste  angu  deve  ter  mosquito”.  Parabenizou  o  orador  que  o  antecedeu 
quando  expôs  sobre  os  barraqueiros,  dizendo  que  também  recebeu  as  mesmas 
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reclamações. Lembrou que ninguém trabalha por esporte, mas porque precisa e, se cobrar 
deles o espaço, deve dar condições mínimas para se manter. Por fim, sugeriu disponibilizar 
o quiosque da praça aos barraqueiros, pois já tem banheiro e espaço para instalar chuveiro, 
minimizando  os  problemas  ora  apresentados.  A  VERª.  DEISE  APARECIDA CORRÊA 
DUQUE  informou  que,  nesta  data,  foi  retomado  o  transporte  dos  portadores  de 
necessidades especiais, alvo de reclamos na sessão anterior. Esclareceu que o Sr. Prefeito 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, firmou um contrato emergencial, de 
trinta  dias,  até  que  se  concretize  a  licitação pertinente.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ DE 
OLIVEIRA comentou que, tramita na Câmara Federal, o Projeto de Lei Nº 27/07, sobre o 
Estatuto da Juventude, abordando sobre os direitos básicos da população com idade entre 
quinze e vinte e nove anos de idade, determinando que a família, a comunidade e o Poder 
Público são os responsáveis pelo seu cumprimento. Disse ainda que o projeto prevê ainda, 
a participação na avaliação e formulação das políticas públicas voltadas para a juventude. 
Também prevê a inclusão dos temas: drogas, sexualidade e abuso no uso de álcool no 
Currículo Escolar, como Diretrizes Estaduais. Prosseguindo, disse que propõe também, o 
passe  livre  no  transporte  público  a  esta  faixa  etária,  incluindo  ônibus  intermunicipais  e 
interestaduais,  além  de  metade  da  entrada  nos  eventos  culturais,  entre  tantos  outros 
benefícios aos que se incluem nesta faixa etária, que soma, atualmente, quarenta e sete 
milhões de brasileiros. O orador concluiu dizendo que pretende elaborar uma moção em 
apoio  ao  projeto,  por  considerar  esta  faixa  etária,   a  que  mais  necessita  de  socorro. 
Comentou sobre o Grupo de Teatro de Salesópolis,  denominado “Salé Trupe”,  que vem 
apresentando suas peças  no  salão  social  do Centro Espírita  Humildade,  com excelente 
performance.  Disse que assistiu,  recentemente, a peça teatral  – Atos e Fatos,  julgando 
interessante poder ver os jovens desta cidade desenvolvendo, dirigindo e encenando peças 
com altíssima qualidade e capacidade. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que esta Casa 
de Leis deve solicitar, à Diretoria de Cultura, apoio a este e outros grupos culturais, pois a 
cultura não se resume às festas religiosas, mas às várias formas de expor o talento, como o 
sugerido,  através  de  indicação,  pela  Vereadora  Deise,  para  expor  as  poesias  de 
salesopolenses  no Parque das Nascentes. Falou que pretende elaborar uma proposição 
solicitando apoio para este grupo e outros, enaltecendo esta alternativa que tira os jovens 
dos caminhos errados. Lembrou ainda que, na gestão passada, solicitou para Salesópolis o 
Teatro de Tábua,  projeto do Ministério da Cultura,  que envia instrutor e depois deixa o 
prédio  para  a  Municipalidade,  mas,  até  o  momento,  não  recebeu  qualquer  resposta. 
Parabenizou  a  Polícia  Militar  local  pelo  trabalho  que  iniciou  nesta  semana,  através  do 
Tenente Andrada, que assumiu o comando do Destacamento local. Com isso, disse já ter 
verificado  que  várias  viaturas  rondam  a  cidade,  fazem  blitz,  inclusive  no  Distrito  dos 
Remédios, além de disponibilizar um policial militar para a base daquele Distrito. Disse que 
o parabenizou pessoalmente e pediu que intensifique as blitz, lembrando que, atualmente, o 
município  está  sem  sargento  e  sem  tenente,  mas  o  tenente  Andrada,  comandando 
à 
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distância  e  vindo  à  cidade  somente  duas  vezes  por  semana,   consegue  demonstrar 
resultado.  Ouviu  comentários  de pessoas desta cidade que,  ao verem a abordagem de 
policiais,  declararam-se  mais  tranqüilos  diante  da  atuação.  Disse  que,  além  disso,  as 
viaturas  foram  consertadas  e  estão  todas  circulando,  portanto,  sugere  que  o  Tenente 
Andrada seja convidado a vir  nesta Casa de Leis,  para que se faça os agradecimentos 
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pessoalmente  e  também  diga  que  os  Vereadores  estão  para  apoiá-lo.  Sobre  os 
barraqueiros, o orador disse que, se a situação está como expuseram, é necessário, com 
urgência,  averiguar também as condições dos produtos que estão vendendo. Acrescentou 
ainda que, não é por ser feirante, que devemos aceitar tais situações, pois devem tomar 
todas as precauções, mas, as pessoas que compram seus produtos, devem se prevenir, 
pois o calor também prejudica e estraga diversos produtos comestíveis. Esclareceu que o 
Poder Público local cobra dos feirantes como os demais municípios fazem,  mas eles devem 
ter  suas  responsabilidades  com  relação  ao  atendimento  e  aos  produtos  que  vendem. 
Aproveitou para registrar que uma grande barraca instalada na praça prejudicou a vista do 
tradicional Portal de São José, portanto, quem teve a idéia de instalá-la decepcionou todos 
salesopolenses,  muitos  destes,  vêm reclamando e dizendo que é um “elefante branco”, 
tirando o brilho da festa e a exposição do trabalho artístico dos que fizeram o portal. Sobre 
as estradas rurais,  o orador lembrou que, na semana passada, já apresentou documento 
sugerindo  a  elaboração  de  cronograma  para  evitar  que  atenda  sempre  as  mesmas 
estradas. Sobre o reajuste salarial, disse que os professores receberam bônus no final do 
ano, portanto, sugeriu que a Prefeitura Municipal dê um bônus aos funcionários e, no final 
do ano, o incorpore ao salário, em especial, aos que ganham menos de oitocentos reais. 
Disse que, há muitos braçais trabalhando muito e fazendo trabalho sério com salário de 
apenas trezentos  e oitenta e oito  reais,  portanto,  deveria,  ao menos,  conceder-lhes um 
bônus para minimizar as perdas salariais. Comentou que estava em sua casa, nesta tarde, 
quando recebereu a visita do Sr. Renato, um dos Diretores da Municipalidade e, ligando sua 
televisão,  viram a  filha  dele  num programa de namoro da Rede Record.  Estando o  Sr. 
Renato, presente no sessão, o orador dirigiu-se a ele e disse que deveria estar contente 
porque sua filha foi escolhida, sendo assim, ganhou um genro. Por fim, disse ao Sr. Renato 
que,   marcando  o  casamento,   não  esqueça  de  convidar  os  Vereadores.  Passando 
novamente  a  presidência  ao  vice,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER.  SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também parabenizou a atuação da Polícia Militar, cujo 
Tenente Andrada assumiu o comando há algumas semanas e colocou em circulação, todas 
as viaturas que, até então, estavam paradas por falta de conserto. Disse que Salesópolis 
também recebeu o apoio de mais uma viatura de fora, além de conseguir o que esta Casa 
de  Leis,  há  muito,  vem solicitando,  que  é  o  aumento  de  pessoal.  Esclareceu  que,  por 
enquanto,  são dois policiais, sendo designados um para o Posto de Atendimento do Distrito 
dos Remédios e outro para o Destacamento da área central. Disse ter ouvido comentários 
de que bastou o comandante titular sair de férias para as coisas começarem a funcionar, 
sendo questionado se o problema é da Polícia Militar ou do comandante que não comanda. 
Não respondeu à pessoa, dizendo não ter esta resposta mas, entende que, se a situação 
melhorou, a Câmara Municipal deve parabenizar o Tenente Andrada e averiguar se houve 
toda  esta  melhora,  mesmo  comandando  à  distância,  merece  elogios.   Quanto  à pesca 
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predatória,  lembrou  que,  há  muito,  há  reclamações,  pois,  além  dos  malefícios,  ainda 
prejudica a pesca esportiva. Disse que foi procurado pelo Vereador Olímpio, de Mogi das 
Cruzes, o qual lhe expôs a preocupação com esta situação e, em comum acordo com outro 
vereador de Biritiba Mirim, pretendem trocar experiências e elaborar um anteprojeto de lei 
para os três municípios, a fim de atender e resolver os problemas das três comunidades. 
Disse que, na próxima sessão, já pretende apresentá-lo e, dirigindo-se aos Nobres Pares, 
sugeriu que, havendo outras possibilidades, apresentem anteprojetos de leis que venham 



       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

 

beneficiar  o  meio  ambiente  e  o  turismo  local.  Lembrou  que  a  Lei  de  Proteção  dos 
Mananciais visa embelezar o município, mas, cada vez mais Salesópolis fica prejudicada 
com as  barragens  que,  até  então,  têm sido  como “presente  de  grego”,  apenas  trazem 
problemas à  população.  Finalizando,  disse  que  a  proposta  que  apresentará  poderá  ser 
aperfeiçoada  e  espera  que  venha minimizar  os  problemas advindos  com as  barragens. 
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 12 de Março de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

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


	 
	       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




