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ATA DA 5ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Abril de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos dois 
dias  do  mês de  Abril  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder  Legislativo, 
realizou-se  a  Quinta  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: 
REQUERIMENTO Nº 021/07 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal prestar as informações e 
encaminhar os documentos que relaciona e, se necessário, solicitar ao Fundo Social as que 
lhes são pertinentes, sobre o Evento Público – Carnaval/2007, de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento – desp.: Aprovado, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito  Municipal  Nºs:  076  –  Determinar  a  construção  de  uma  passarela  sobre  o  Rio 
Paraitinga, em frente ao Auto Posto Petropires, do Ver. Sérgio dos Santos; 077 – Viabilizar 
com o setor competente, a colocação de placa de identificação de rua, na Travessa Padre 
Anchieta;  078 – Viabilizar  junto ao Setor  de Obras,  a poda das árvores localizadas nas 
proximidades da Lanchonete do Totonho, altura do Nº 150 da Rua São Sebastião, Bairro do 
Fartura; 079 – Determinar ao Setor de Obras, pintar as lombadas do Bairro do Fartura, bem 
como afixar placas indicando-as, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 080 – Determinar ao 
Setor de Obras, tapar os buracos existentes nas ruas dos lados esquerdo e direito da Igreja 
Nossa Senhor da Conceição, Vila Bragança, do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 081 – 
Para que, efetivando-se o fechamento do Posto de Atendimento do Banespa-Santander do 
Distrito dos Remédios, una-se à Associação Comercial local, numa campanha junto à outro 
banco, a fim de substituí-lo, oferecendo apoio e benefícios, além de incentivar a população 
para  transferir  a  movimentação  bancária  para  este  último;  082  –  Determinar  ao  setor 
competente,  um levantamento acerca das necessidades de guias, sarjetas, boca-de-lobo e 
galerias nas ruas de diversos bairros, para depois unir-se aos Vereadores e buscar recursos 
financeiros para execução das obras; 083 – Elaborar cronograma de trabalho para atender 
as necessidades diversas dos moradores da Rua Antonio Marfil Sanches; 084 – Designar 
funcionário para cuidar da nova Área de Lazer da Avenida Professor Adhemar Bolina, bem 
como afixar  placas  determinando  a  idade  máxima para  utilização  dos  brinquedos,  bem 
como sejam designados outros funcionários para zelar pelas demais praças da cidade; 085 
– Apresentar ao Administrador da Santa Casa local, as duas sugestões que apresenta, a fim 
de que sejam analisadas e aplicadas, evitando que parturientes de outros municípios sejam 
beneficiadas em detrimento das salesopolenses:  1º)  Exigir  a apresentação do cartão de 
Pré-Natal ou Cartão de Saúde que comprovem o acompanhamento da gravidez por médico 
dos Postos de Saúde ou Santa Casa local, sem o qual, a parturiente será encaminhada ao 
atendimento regional e 2º) Contatar as Prefeituras dos municípios vizinhos, sugerindo-lhes 
firmar um convênio com  a  Santa  Casa  local  para
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Santa Casa local para atendimento às suas parturientes,  todas dos Vers. Claudinei José de 
Oliveira e Angelino Rodrigues -  desps.:  Encaminhe-se,   lidas  no  Expediente;  PARECER 
CFO Nº 009/07 referente ao Balancete Financeiro  da Câmara Municipal  de Salesópolis, 
relativo ao mês de Fevereiro/07 – desp.: Aguarde-se a manifestação do Egrégio Tribunal de 
Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  para  depois  emitir  o  parecer  final  e  conclusivo; 
COMUNICADOS  do Ministério  da Saúde – sobre a liberação de recursos financeiros no 
valor  de   R$  20.293,75  para  o  Pagamento  de  PAB  FIXO,   referente   ao   mês   de 
Fevereiro/07, e no valor de R$ 338,23 para o Pagamento de Ações Básicas de Vigilância 
Sanitária,  referente  ao  mês  de  Fevereiro/07  –  desps.:  Arquive-se,  Plenário  ciente. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. 
SÉRGIO  DOS  SANTOS justificou  oralmente  o  Requerimento  Nº  21,  da  Comissão  de 
Finanças e Orçamento, apresentado em complementação ao Requerimento Nº 12/07, visto 
que  a  resposta  desse  último  chegou  incompleta,  lamentando  que,  mais  uma  vez,  a 
Prefeitura Municipal não responde o que a Câmara solicita e almeja saber, questionando, se 
nada  há  para  esconder,   qual  o  motivo  de  não  mandar  a  resposta  certa  e  completa. 
Também justificou sua Indicação Nº 76 e declarou seu apoio à Indicação Nº 85 do Ver. 
Claudinei  José de Oliveira,  pois,  cada Prefeito deve assumir  os compromissos com seu 
Município.  Citou, como exemplo, o município de Biritiba Mirim, cujo hospital não oferece 
atendimento às parturientes, as quais são encaminhadas para Salesópolis, porém, aquele 
município, não repassa nenhuma ajuda financeira à Santa Casa de Salesópolis, enquanto 
este Município  repassa, mensalmente, oitenta mil reais e já existe solicitação de aumento 
desse valor.   O VER. JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA também apoiou o Ver. Claudinei José 
de Oliveira por sua Indicação Nº 85 e acrescentou que a Santa Casa local não atende só o 
município de Biritiba Mirim, mas, outros vizinhos também.  Contudo, disse que os hospitais 
vizinhos  também  atendem  os  cidadãos  salesopolenses,  portanto,  basta  controlar  o 
atendimento  em  maternidade.  Disse  que  sempre  critica  a  área  da  saúde,  mas,  se 
comparada a outras cidades, reconheceu que Salesópolis está bem melhor. Comentou que 
a reunião realizada com a EBE – Empresa Bandeirante Energia e DUSM – Departamento 
de Uso do Solo Metropolitano, nesta Casa de Leis, foi muito proveitosa porque os diretores 
deram  respostas  firmes.   Neste  momento,  o  VER.  SÉRGIO  DOS  SANTOS   levantou 
questão de ordem,  visto  que o assunto tratado pelo  orador  não constava da pauta do 
Expediente.  Acatada a questão de ordem pela presidência, o orador concluiu sua fala. Não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a  ORDEM DO DIA e, 
conforme  pauta  publicada,  solicitou  ao  Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a  leitura  dos 
Pareceres CJR Nº 007/07, CRNMA Nº 001/07 e CFO Nº 008/07, todos recomendando a 
aprovação do Projeto de Lei Nº 004/07 (Dispõe sobre proibição de queimadas no Município 
de Salesópolis,  nas formas que especifica, e dá outras providências), de autoria do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Terminada a leitura, antes do Sr. Presidente colocar 
a  matéria  em  discussão  e  votação,  o VER.  MÁRIO  BARBOSA  PINTO  requereu  o 
adiamento da votação,  por  quinze dias,  com base no Artigo  185 do Regimento Interno, 
requerimento este que foi submetido à plenário e aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
Sr. Presidente comunicou que, aprovado o adiamento da votação, o Projeto de Resolução 
Nº  001/07   será   discutido  e  votado  dentro  de  quinze  dias.  Não   havendo   mais pauta
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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. SÉRGIO DOS SANTOS, reportando-se à reunião realizada nesta Casa de Leis, no 
último dia trinta, com representantes da EBE e DUSM, disse que não surtiu muito efeito 
porque ainda persistem os problemas relacionados à ligação de energia elétrica na zona 
urbana. Sugeriu assim, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal o agendamento de outra reunião 
para rever a situação, ressaltando que não consegue ligações em lugar nenhum.  O VER. 
MÁRIO  BARBOSA PINTO,  também  referindo-se  à  mesma  reunião,   lembrou  que  na 
oportunidade expôs os problemas dos constantes apagões neste Município, quando o Sr. 
Cury, Gerente da EBE, respondeu que a empresa já havia resolvido o problema, trocando 
um transformador; contudo,  no mesmo dia, por volta das dezoito horas e trinta minutos, 
afirmou a ocorrência de novo apagão que atingiu o Jardim Nídia, Bairro Fartura e parte da 
área  central  desta  cidade.  Disse  que  já  entrou  em  contato,  por  telefone,  com  a  EBE 
comunicando  o  ocorrido,  esperando  providências  para  que  não  mais  se  repita, 
principalmente,  em finais  de  semana,  quando  aumenta  o  movimento  do  comércio  local 
graças aos turistas.  Também comentou sobre alguns alunos da Escola Estadual Professora 
Rosa Maria de Souza, do Jardim Nídia, que usam o transporte escolar mas não entram na 
escola para assistirem as aulas.  Disse que a Diretora da Escola acionou o Conselho Tutelar 
por envolverem alunos menores, de doze e treze anos, do período da tarde,  e nenhum 
Conselheiro apareceu. Assim, a Diretora se viu obrigada a chamar a Polícia Militar porque 
os menores se envolveram em roubo e, lamentavelmente, os policiais lhe disseram que 
nada podiam fazer por se tratarem de menores e que seria necessário chamar o Conselho 
Tutelar.  O orador lamentou tal situação visto que, segundo a própria Diretora da Escola, 
pela terceira vez, nesta última semana,  precisou, chamou o Conselho Tutelar e não foi 
atendida, a qual se dispôs a expor o caso na Promotoria Pública, se necessário, porque não 
consegue atendimento, sendo reclamo de muitos que vão até a sede do Conselho, agora 
localizada no Jardim Nídia,  e não encontram um Conselheiro, apenas um bilhete com o 
número do telefone para contato,  questionando então  como fica o atendimento àquele 
cidadão que não tem telefone, nem cartão telefônico ou dinheiro para adquirir um.  Disse 
que a mudança da sede do Conselho, da área central, para o Jardim Nídia já gerou muitas 
críticas e que, constantemente, encontra-se fechado, portanto, espera que o Sr. Presidente 
agende uma reunião com os Conselheiros  Tutelares para melhor  esclarecer  o que vem 
ocorrendo  e  propor  mudanças,  evitando  o  agravamento  de  problemas  menores.   Para 
concluir, comentou ainda o drama da mãe de uma menina, de doze anos, que está sumida, 
desde a última sexta-feira, quando saiu para ir à escola e não voltou para casa.  O  SR. 
PRESIDENTE  disse  que  agendará  a  solicitada  reunião  com  o  Conselho  Tutelar,  se 
possível, ainda para esta semana, solicitando aos Vereadores aproveitarem a oportunidade 
para apresentar outros possíveis problemas que estejam ocorrendo.  Prosseguindo com a 
ordem de inscrição,  o Sr.  Presidente concedeu a palavra ao  VER. JÚLIO TOSHIMITSU 
KODAMA que, retomando o assunto iniciado na fase do Expediente,  sobre a reunião com 
representantes da EBE e DUSM,  concordou que naquele mesmo dia ocorreu novo apagão, 
porém,  salientou  que  os  demais  itens  tratados  não  houve  tempo  hábil  para   serem 
resolvidos,   haja  vista  que  a  reunião  ocorreu  na   última   sexta-feira,  no final da   tarde, 

              segue fls. 04

continuação da Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de Abril de 2007.                                                 FL. 
04

portanto,  deve-se  ter  paciência  e  dar  um tempo para  eles  atenderem as  solicitações  e 
resolverem os problemas.  Disse que outros itens foram respondidos e, por isso, não devem 
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ser feitas apenas críticas, mas há que se defender o que estiver  certo.   Comentou que 
sempre criticou a Sra. Solange Wuo, Diretora Municipal de Meio Ambiente, mas, naquela 
reunião,  percebeu que ela está fazendo a “papelada” necessária e agilizando a outorga da 
água,   tecendo-lhe  elogios,  esperando  que  continue  trabalhando  naquela  diretoria  e 
atendendo bem os Vereadores e a população,  lembrando  que Fóruns não  resolvem os 
problemas  ambientais.   Disse  que  não  tem  apresentado  indicações  porque  estas  não 
resolvem,  entretanto,  disse  que  conversou  com  o  Sr.  Prefeito  Municipal  e  sugeriu-lhe 
comprar asfalto e usar mão de obra própria ou pessoal da própria cidade para realizar a 
operação  tapa-buracos  nas  vias  públicas,  evitando  pagar  altos  custos  às  empreiteiras. 
Disse  acreditar  que,  após  essa  conversa,  em breve,  o  serviço  será  realizado,  segundo 
informações do Secretário Municipal de Obras e Planejamento, Roberto Kimura.  Citou que 
a  Prefeitura  Municipal  já  firmou  diversos  convênios  com  outros  municípios  e,  embora 
enquanto  Vereador  já  tenha  aprovado  alguns,   acredita  que,  atualmente,   não  trazem 
qualquer vantagem porque é muito custo para pouco benefício.  Reportando-se ao turismo, 
disse que nada  evoluiu nos últimos tempos, lamentando que nem contratam mão de obra 
local  e  ainda,  em  toda  festa  realizada,  vem  comerciante  de  fora  ao  invés  de  dar 
oportunidade à população local.  Concluiu alertando para a necessidade de adotar medidas 
urgentes visando incrementar este Município, que é o mais bonito do Alto Tietê.  Passando a 
presidência ao vice-presidente, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, 
referindo-se ao grande movimento de crianças, jovens e adultos na mais nova área de lazer 
da Avenida Professor Adhemar Bolina,  disse também que espera que a Prefeitura Municipal 
coloque uma pessoa para tomar conta do local e orientar as crianças a não pisarem na 
grama e cuidarem dos brinquedos, mantendo o local.  Sobre a reunião com a EBE, também 
concordou que o tempo foi curto, porém, também já telefonou para reclamar sobre o apagão 
da  sexta-feira,  por  volta  das  dezoito  horas,  e  o  Sr.  Cury  ficou  de  verificar  e  resolver. 
Comentou  que  naquela  reunião,  foi  colocado  sobre  a  constante  queda  de  energia  na 
cidade, quando o Sr. Cury disse ter resolvido o problema, portanto, espera agora a solução 
para o apagão. Quanto às novas ligações residenciais, o orador disse que é mais complexo, 
mas o DUSM – José Abílio, assumiu compromisso com esta Casa e acredita que os novos 
pedidos serão atendidos. Assim, no geral, a reunião foi boa e espera que seja dado tempo 
ao tempo para ver os resultados.  Quanto ao processo da divisa, motivo da formação de 
uma comissão no ano passado, informou que ainda não houve uma ação para corrigir a 
demarcação entre Salesópolis e Biritiba Mirim que tanto prejudica esta cidade. Disse que 
tirou uma cópia do Relatório Final e junto com o Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, levou ao 
Deputado Estadual João Caramez solicitando intercessão junto ao Governo do Estado para 
resolver  este problema,  resultante de erro  do IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico. 
Disse  que  cobrará  providências  das  autoridades  superiores  e,  se  necessário,  pretende 
entrar com processo na Justiça contra o IGC que resiste para assumir o erro, motivo pelo 
qual Salesópolis perde recursos de aproximadamente duas mil pessoas.  Acrescentou que 
também  encaminhou  àquele  mesmo  deputado  o  Projeto  Melhor  Caminho,    que   visa 
peregrinação  das  estradas  rurais,  esperando  que  Salesópolis  seja 
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beneficiada, e que outro pedido importante a ser encaminhado por todos Vereadores aos 
Deputados que apóiam é a liberação de recursos do DADE que deveriam ser repassados, 
mas, desde 2003, estão atrasados, sendo assim necessário o empenho dos Deputados 
para que intercedam junto ao Governo porque Salesópolis vive pedindo esmola para os 
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serviços básicos e, se conseguir, o povo certamente saberá reconhecer o esforço de cada 
um. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente 
concedeu a  palavra  ao  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ DE OLIVEIRA,  o  qual  comunicou  que 
encaminhará  ofício  ao  Deputado  Estevam  Galvão  solicitando  sua  intercessão  junto  ao 
Governo do Estado para o asfaltamento das estradas do Serrote, (Salesópolis-Guararema), 
da Roseira (Salesópolis-Paraibuna) e da Petrobrás (Salesópolis-Caraguatatuba), todos os 
casos conversados com os Prefeitos e Vereadores dos demais municípios  interessados, 
assim como com a empresa PETROBRÁS. Disse que se recorreu do referido deputado 
porque trabalhou  na  sua  campanha,  na  última eleição,  quando  conseguiu  uma votação 
expressiva,  bem como porque o Governador do Estado está propondo iniciar obras nas 
estradas vicinais e intermunicipais, assim, pretende aproveitar o ensejo e incluir Salesópolis 
no  rol  das  estradas  necessitadas.  Lembrou  que  as  estradas  em  condições  de  tráfego 
beneficiará também o turismo rural, além do acesso aos demais municípios, especialmente, 
do  Litoral  Norte.  Informou  que  também levou  à  Assembléia  Legislativa  do  Estado,  três 
documentos do DADE para que o Deputado Estevam Galvão apresente-os na reunião da 
sua bancada, objetivando a liberação dos recursos do DADE pendentes para Salesópolis. 
Sugeriu aos demais companheiros que também solicitem apoio dos Deputados Estaduais 
que apóiam, a fim de que, com esta união,  consigam a liberação dos recursos do DADE, já 
que  outras  cidades  da  região,  estão  recebendo  recursos  do  FUMEFI  e  FEHIDRO que 
Salesópolis não pode receber por ser uma estância. Comentou que esteve na Secretaria 
Estadual  de  Habitação,  pesquisando  sobre  os  vinte  e  um  loteamentos  irregulares  de 
Salesópolis, além do próprio PROLOP, quando soube que basta o Promotor de Justiça local 
desistir da ação em julgamento para serem imediatamente liberadas as obras necessárias. 
Conversando com o Chefe de Gabinete daquele mesmo deputado, ele informou que há 
planos para agendar uma reunião com o Juiz e Promotor da Vara Distrital local para resolver 
os  problemas.  Acrescentou  que  aquele  senhor  comentou  que  os  problemas  dos 
loteamentos irregulares não foram resolvidos porque um prefeito não defendeu e outro o fez 
muito mal, ou seja, não houve interesse dos dois prefeitos anteriores. Esclareceu que o 
caso do PROLOP depende apenas do Promotor local mas, os demais loteamentos estão, 
em outra fase, que é mais adiantada que este caso crônico. Também sugeriu aos Nobres 
Pares  pressionarem  o  Poder  Judiciário,  já  que  os  Vereadores  também  estão  se 
empenhando, a pedido daquele Poder,  para transformar a Vara Distrital local em Comarca. 
Reportando-se à reunião com representantes da EBE e DUSM comentou que ficou certo, 
naquela oportunidade, que os problemas de queda de energia ainda não foram resolvidos, e 
que necessitavam de novas medidas. Com relação às novas ligações de energia, também 
ficou  certo  que  a  EBE  estipulará  prazo  para  atendimento,   já  que  esta  depende  de 
aprovação dos órgãos ambientais. Quanto à CIP – Contribuição de Iluminação Pública, os 
representantes da EBE sugeriram entrar  com pedido primeiramente no DUSM e, somente 
após  a  liberação  deste,   acioná-la.     Em  resumo,  considerou  a  reunião  boa  e  rápida, 
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esperando que  a  reunião  com  a  Secretaria  de  Meio Ambiente venha fechar a questão 
de ligação de energia na zona urbana.  Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou  agendar 
reunião  com os comandos  da  Polícia  Militar  e  Civil,  pois,  com a  ocorrência  de  roubos, 
seqüestro  relâmpago  e  outros  delitos,  torna-se  necessário  agir  constantemente  e  não 
apenas fazer rondas esporádicas, porque a situação amedronta a cidade e os crimes estão 
crescendo.   Com relação  à  pendência  da  divisa  deste  Município,  lembrou  que  o  IBGE 
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iniciará  o  censo  rural,  em  breve,  e  se  a  questão  não  for  resolvida,  mais  uma  vez, 
Salesópolis  sairá  perdendo.   Concordou  que  esta  Câmara  deve  entrar  com uma  ação 
judicial  contra  o  IGC,  abrindo  mão  dos  prejuízos  que  o  Município  já  sofreu,  mas,  não 
aceitando novos prejuízos.  Não havendo mais oradores inscritos,   o  SR. PRESIDENTE 
disse que providenciará, o mais rápido possível, a reunião com os Comandos das Polícias 
Civil  e  Militar  objetivando  a  cobrança  de  mais  ações  preventivas,  haja  vista  o  visível 
aumento da criminalidade no Município.  Disse que, através do Ver. Mário Barbosa, esta 
Casa tomou conhecimento de que a Promotoria Púbica da Vara Distrital não estava mais 
homologando rescisões  de  trabalho,  obrigando  os  trabalhadores a se deslocarem até a 
cidade de Mogi  das Cruzes e, com a ação impetrada por  este Legislativo,  a atitude do 
Promotor foi revista e as homologações voltaram a serem feitas neste Município.  Concluiu 
assim  que,  para  resolver  os  problemas,  se  necessário,  deve-se  recorrer  às  esferas 
superiores.  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 02 de Abril de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
09 de Abril de 2007. 
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