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ATA DA 9ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Maio de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos sete 
dias  do mês de Maio do ano dois  mil  e  sete,  no edifício sede deste  Poder  Legislativo, 
realizou-se a Nona 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: MENSAGENS do 
Poder Executivo Nºs 982 e 983/07, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI 
Nºs  007 (Dispõe sobre o acréscimo de parágrafo no artigo 1º da Lei  1.504,  de 13 de 
dezembro de 2006 e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e 
de Finanças e Orçamento; e 008/07 (Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2008, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os 
pareceres das comissões competentes; OFÍCIO Nº 162 do Poder Executivo, encaminhando 
os  BALANCETES  FINANCEIROS  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SALESÓPOLIS, 
referente  aos  meses  de  Janeiro  e  Fevereiro/07  –  desp.:  À  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 029 – Informar o 
que está faltando para a construção de um novo Cemitério  nesta cidade,  do Ver.  Mário 
Barbosa  Pinto  e  outros;  030  –  Cópia  do  contrato  firmado  entre  a  Municipalidade  e  a 
Empresa O.A. Comunicação Ltda. e, em caso de não haver, informar se há negociações 
para este fim, com esta ou outra empresa do ramo, valor estimado e justificativa para esta 
medida; 031 – Enviar relação completa e cópia dos contratos de todos os prédios locados 
pela Municipalidade após dia vinte de dezembro, bem como informar a especificação de uso 
e possível alteração, além da situação dos projetos para construção de prédios próprios, 
032 – Cópia de todas as Notas Fiscais relativas às compras efetuadas para a Secretaria 
Municipal de Saúde, neste ano de 2007,  todos do Ver. Sérgio dos Santos; 033 – Cópia do 
Projeto  de Revitalização do Mercado Municipal,  especialmente, com relação à verba de 
infra-estrutura turística, liberada pelo Governo Federal em 2006, do Ver. Jair dos Santos – 
desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
098 – Estudar a possibilidade de transformar em Projeto de Lei, o anteprojeto que anexa, 
dispondo sobre a obrigatoriedade de instalação de luminárias em pontos de ônibus, do Ver. 
Claudinei  José  de  Oliveira  e  outros;  099  –  Determinar  um  trabalho  conjunto  entre  as 
Secretarias de Saúde, de Obras e de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Sabesp, visando 
a solução dos problemas do Córrego Padre Manoel,  que exala mal cheiro decorrente do 
despejo indevido de esgoto domiciliar e, principalmente, proceder a notificação dos imóveis 
envolvidos  clandestinamente,  obrigando  interligarem-se  à  rede  coletora  pública,  e  a 
manutenção e limpeza periódica do córrego, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 100 – Determinar 
ao setor competente, a proibição expressa de estacionamento de veículos leves e pesados 
em toda extensão da Avenida  Professor  Adhemar  Bolina,  ou  seja,  da  Praça  do  Peão  à 
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Praça  dos  Expedicionários,  do  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior;   103  – 
Interceder  junto  à  Sabesp,  objetivando  a  revisão  dos  assuntos  que  relaciona, 
especialmente, no tocante à redução dos valores cobrados pelo fornecimento e tratamento 
de água e esgoto, considerando, especialmente, que “Salesópolis é uma Caixa D’Água da 
Região metropolitana de São Paulo”, do Ver. Claudinei  José de Oliveira e outros; 104 – 
Interceder junto ao DER, objetivando a construção de dois abrigos nos pontos de ônibus da 
Rodovia Mogi-Salesópolis, sendo uma do lado esquerdo do Km. 84 e outro do lado direito 
do Km. 85, ambos no sentido Mogi-Salesópolis, do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 105 – 
Determinar o patrolamento na Estrada do Serrote; 106 – Determinar a construção do abrigo 
para Taxistas, conforme projeto da obra do Calçadão da Rua XV de Novembro, bem como 
determinar à empresa responsável, refazer alguns trechos da referida obra, cujos bloquetes 
estão afundando, ambas do Ver. Sérgio dos Santos; 107 – Providenciar o prolongamento da 
galeria de águas, a partir da Travessa Totó Rocha, do lado direito da EE Profª. Rosa Maria 
de  Souza,  assim  como  envide  esforços  junto  à  Sabesp,  para  que  também  adote 
providências  com relação ao possível  lançamento clandestino de esgotos nessa galeria, 
sanando completamente o problema relatado, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 108 – 
Viabilizar  junto  às  Secretarias  de  Esporte  e  Lazer  e  de  Obras,  diversos  serviços  que 
relaciona,  necessários na Quadra de Esportes do Distrito dos Remédios, do ver. Claudinei 
José  de  Oliveira  e  outros;  109  –  Tomar  as  providências  cabíveis,  a  fim  de  substituir  o 
transporte escolar que atende os alunos dos Bairros do Ribeirão do Pote e Amarelo, por 
outro maior, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Deise Aparecida Corrêa Duque; 110 – Fazer 
gestão junto ao Secretário Estdual de Esporte e Lazer, objetivando a liberação de recursos 
financeiros para realização de Campeonato na Zona Rural, com premiação e arbitragem, 
além de kit  esportivo para os torneios internos;  111 – Fazer  gestão junto  ao Secretário 
Estadual de Esporte e Lazer, objetivando a liberação de recursos financeiros à implantação 
do Projeto Esporte Social; 112 – Fazer gestão junto ao Secretário Estadual de Esporte e 
Lazer, objetivando a liberação de recursos financeiros para a construção de uma Pista de 
Skate; 113 – Envidar todos os esforços junto ao Secretário Estadual de Esporte e Lazer, 
objetivando a liberação de recursos, no valor de R$ 150.000,00, para reforma da Quadra de 
Esportes do Distrito dos Remédios, todos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros; 114 – 
Determinar ao Setor de Obras, a limpeza do acostamento da Estrada do Gotinho, desde o 
Clube Alvor até a divisa com o município de Biritiba Mirim, do Ver. Angelino Rodrigues  – 
desps.:  Aprovados,  encaminhe-se;   PARECER CFO  Nº  013/07,  referente  ao  Balancete 
Financeiro  da  Câmara  Municipal  de  Salesópolis,  relativo  ao  mês  de  Março/07  –  desp.: 
Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para 
então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS: do Ministério da Saúde – sobre a 
liberação  de  recursos  financeiros  no  valor  de  R$  1.258,35,   para  o  Pagamento  de 
Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite (AR 0,95) – referente 
ao mês de Fevereiro/07, e no valor de R$ 20.293,75, para o Pagamento de PAB FIXO – 
referente ao mês de Março/07;  PARECER da Assessoria Jurídica deste Legislativo, acerca 
da possibilidade  de ser  criada Verba de Gabinete – desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente; 
NOTIFICAÇÃO do Tribunal  de  Contas  do  Estado  à  Prefeitura  Municipal  de  Salesópolis, 
sobre a  sentença  de  ilegalidade  aos  atos  de  admissão  relativos aos  cargos  de braçal, 
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cirurgião dentista,  coordenador pedagógico, vice-diretor de Escola e vigia, sem concurso 
público, dando um prazo de sessenta dias para recorrer da aludida decisão – desp: À CFO 
e à Prefeitura para ciência e manifestação; CONVITES:  da Associação Cultural Agrícola e 
Esportiva ALVOR, para a excursão a cidade de Gravatá-PE, a fim de conhecer o projeto 
agrícola que está sendo implantado naquela região, no período de vinte e um a vinte e 
quatro de maio;  do Secretário Estadual  de Meio Ambiente  para Audiência Pública sobre 
Implantação de Aterro Sanitário, no próximo dia oito de maio, às dezessete horas, no Prédio 
da Drogasil, em Mogi das Cruzes;  da EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli, para o Chá do 
Dia das Mães, a realizar-se no dia dez de maio, às nove e às quatorze horas, naquela 
unidade escolar; OFÍCIO da Sociedade Unidos do Bracaiá, comunicando a devolução da 
EMEF do bairro que fora cedida gratuitamente para uso da referida entidade; OFÍCIO dos 
Deputados Estaduais Aldo Demarchi, Lélis Trajano, Aloísio Vieira, Antonio Salim Curiati e 
Antonio Carlos, acusando o recebimento do Ofício deste Legislativo, sobre os problemas 
enfrentados devido a não liberação de recursos do DADE e FUMEFI e comunicando as 
medidas por eles adotadas – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente  concedeu  a  palavra  aos  Nobres  Edis  inscritos.   O  VER.  ANGELINO 
RODRIGUES justificou  oralmente  sua  Indicação  Nº  114,  enfatizando  que  o  mato  está 
tomando conta de todo acostamento, obrigando os caminhantes a utilizar o leito da pista e, 
com isto, expor-se à sérios riscos. Também justificou sua Indicação Nº 104, cujos abrigos 
evitarão  que  os  usuários  do  transporte  coletivo  sejam  atropelados,  pois,  diariamente, 
utilizam um único abrigo existente,  ainda que seja para pegar o ônibus que trafega em 
sentido  contrário,  atravessando  a  auto-estrada  quando  o  avistam.  O  VER.  JAIR  DOS 
SANTOS iniciou apoiando a Indicação Nº 110, lembrando que, no seu primeiro mandato no 
cargo  de  presidente  da  Sociedade  Esportiva  Salesopolense,   criou  o  Campeonato  de 
Futebol Inter-Bairros Rurais,  que aconteceu durante cinco anos, com excelentes resultados, 
portanto,  espera  seja  atendida  a  proposição,   reativando  o  campeonato  através  da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Também apoiou o Requerimento Nº 32, informando 
ao  seu  autor  que  já  está  analisando  cópia  de  todo  processo,  para  o  qual  garantiu 
providências  caso  encontre  irregularidades.  Justificou  seu  Requerimento  Nº  33, 
esclarecendo que conseguiu, junto ao Deputado Federal Ricardo Izar, uma verba no valor 
de cinqüenta mil reais, para infra-estrutura turística, mas,  o Prefeito Rafael disse que seria 
utilizada no Mercado Municipal  e,  mesmo assim, não tem visto nenhuma movimentação 
para este fim.  Acrescentou que apresentou esta proposição porque foi  questionado por 
aquele deputado e ficou sem resposta e, pretende estimular a utilização do recurso para 
evitar a necessária devolução. Quanto ao Ofício encaminhado pela Sociedade Unidos do 
Bracaiá sobre a devolução do prédio cedido pela Municipalidade, declarou-se chateado com 
a situação pois, conversando com os membros da entidade, presentes nesta sessão, eles o 
informaram que a Prefeitura não conseguiu, sequer,  ceder um pedreiro para as reformas 
combinadas. Alertou que, sem esta mão de obra, os moradores daqueles arredores não têm 
condições físicas para receber o previsto atendimento médico e dentário naquele prédio. 
Finalizando, o orador deu razão à decisão da referida sociedade, alertando também que, a 
tendência  do  prédio  abandonado  é  se  deteriorar  e  cair,  mas,  antes,  será  utilizado  por 
marginais  e  usuários  de  tóxicos,  contudo,  com  a  colaboração  da  Prefeitura  Municipal, 
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ainda, que a empresa responsável pela reurbanização deva  ser  acionada  para  refazer  os 
serviços mal feitos, lembrando haver lei pertinente que respalda tal medida, assim como 
lembrou da área de lazer da Avenida Professor Adhemar Bolina que também encontra-se 
em péssimas condições. Informou que, na próxima quarta-feira, pretende reunir-se com o 
Deputado  Estadual  Antonio  Carlos,  para  incentivá-lo  a  procurar  saber  os  motivos  pelos 
quais a verba do DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, ainda 
não  foram  liberadas,  e  conseguir  esta  liberação  com  brevidade.  Esclareceu  que  os 
requerimentos apresentados objetivam apenas fiscalizar e não emperrar  a Administração 
Municipal  e,  em  seguida,  referiu-se  ao  seu  Requerimento  Nº  32,  dizendo  que  a 
Municipalidade adquiriu algumas TV’s de 29 polegadas,  ao custo de um mil e quinhentos 
reais cada e Aparelhos de DVD’s, ao custo de seiscentos e noventa e nove reais cada, 
motivo pelo qual pretende analisar os documentos e responder às dúvidas levantadas pela 
população acerca de superfaturamento. Também lamentou a devolução do prédio municipal 
cedido à Sociedade Unidos do Bracaiá, pois seus membros pretendiam tomar conta e zelar 
por aquele prédio público, que atenderia a população carente do bairro, o que não mais 
ocorrerá por falta de apoio do Prefeito Rafael. Justificou seu Requerimento Nº 30, dizendo 
tomar conhecimento de que a Municipalidade  gastará oitenta mil  reais  com publicações 
jornalísticas, até o final do ano, valor que poderá ser aplicado nas ruas esburacadas desta 
cidade-estância,  ou  em outras  diversas  necessidades  básicas,  pois  este  valor  é  alto  e 
suficiente para realizar muitas obras benéficas à população. Lamentou que o Prefeito venha 
cedendo às pressões dos jornalistas que, inicialmente, publicam de tudo para prejudicar os 
políticos e, depois que recebem um valor mensal, se calam, o que não pode acontecer às 
custas do dinheiro público que é para ser usado em benefício do povo. Também justificou 
seu  Requerimento  Nº  31,  dizendo  que  já  sabe  os  dados  dos  prédios  alugados  pela 
Municipalidade até o dia vinte de dezembro último, contudo, quer conhecer os que foram 
alugados posterior aquela data, já que não cabe à Câmara Municipal autorizar tal medida. 
Por fim, disse que já sugeriu a divisão do inativo Mercado Municipal para instalar os mais 
variados setores públicos, atualmente, instalados em diversos prédios alugados, evitando 
tais gastos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES justificou oralmente suas Indicações 
Nº 110 e 113, enfatizando que as apresentou porque as verbas do DADE e outras, como da 
reforma da Quadra Esportiva do Distrito dos Remédios ainda não foram liberadas. Quanto 
ao campeonato rural,  o orador acredita seja uma opção de lazer necessária, bem como 
mais uma oportunidade para reunir toda comunidade. Sobre a Indicação Nº 106, lembrou 
que nem um banco que solicitou para os taxistas e usuários do serviço ainda conseguiu 
junto à atual Administração Municipal.  Reportando-se ao Ofício da Sociedade Unidos do 
Bracaiá, o orador declarou-se entristecido com as fotos que viu e disse também estar certo 
de que os materiais se perderão, como ocorreu em diversas obras públicas. Enfatizou quão 
difícil  é  reunir  as  pessoas  para  formar  uma  associação  e,  quando  uma  comunidade 
consegue, o Poder Público não faz a parceria necessária para atender as necessidades. 
Declarou-se decepcionado com o Prefeito Rafael que, além de não ceder o pedreiro, sequer 
respondeu o convite para uma reunião junto  aos  membros  daquela  entidade,   cujo  único 
objetivo  é 
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colaborar com município, iniciando atividades à comunidade daquele bairro.   Com relação à 
compra, possivelmente, superfaturada de TV’s e DVD’s, disse que será necessário verificar 
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ainda o tipo de geladeira adquirida pela Municipalidade, ao custo de oito mil  e  quinhentos 
reais,  que  deve  conter  algo  de  muito  importante  e  diferente.    Finalizando,  enquanto 
Secretário da CFO – Comissão de Finanças e Orçamento, disse  estar analisando junto aos 
demais  membros  desta  comissão,  as  compras  efetuadas  pela  Secretaria  Municipal  de 
Saúde, garantindo que as providências que competem aos Vereadores serão adotadas. O 
VER.  MÁRIO  BARBOSA  PINTO  justificou  seu  Requerimento  Nº  29,  dizendo  que  o 
apresentou porque muitos munícipes têm lhe cobrado o novo Cemitério, já que o atual não 
comporta  mais  nada.  Disse  esperar  uma  solução  rápida  para  evitar  o  acontecido  no 
município vizinho de Biritiba Mirim, cujo prefeito promulgou uma lei proibindo a população 
de  morrer  por  falta  de  espaço  no  cemitério,  polêmica  que  teve  repercussão  mundial. 
Informou, contudo, que nesta data, esteve em reunião com o Prefeito Rafael, quando ele 
informou  que  já  existe  um  lugar  definido  e  aprovado  pelos  órgãos  ambientais  para  a 
construção do novo cemitério.  Também justificou sua Indicação Nº 109 porque já houve 
acidente na perua devido à superlotação, cuja vítima teve, inclusive,  seu óculos quebrado. 
Reportando-se à Indicação  Nº 99, acrescentou que há proliferação de ratos nos arredores 
daquele  córrego,  portanto,  é  necessário  providências  urgentes.  Por  fim,  justificou  sua 
Indicação Nº 107, dizendo que é grande o mau cheiro exalado pela galeria de águas que 
recebe  esgoto  clandestino.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  justificou  sua 
Indicação Nº 103, acrescentando que Salesópolis não usufrui da sua função Caixa D’água 
da  Região  Metropolitana  da  Grande  São  Paulo  e,  portanto,  não  recebe  qualquer 
compensação  financeira,  assim  como não  recebe  recursos  do  DADE de  2003  a  2006. 
Quanto  às  compras,  possivelmente,  superfaturadas,  disse  que  esta  Casa  de  Leis  deve 
apurar as dúvidas levantadas e tomar as decisões cabíveis, colocando a situação às claras, 
assim  como ao  comentado  recurso  pago  à  imprensa.  Passando  a  presidência  ao  vice-
presidente,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  O  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS 
JÚNIOR lamentou também o caso da Sociedade Unidos do Bracaiá, contudo, conforme o 
Prefeito Rafael lhe colocou, há prioridades na área de educação, como a construção de 
uma unidade escolar no Bairro dos Pintos, reivindicada há tempos. Declarou entender que a 
sociedade constituída e organizada facilita o contato com a Administração Pública, por ser 
uma entidade  de representatividade.  Concordou com a reclamação acerca da solicitada 
reunião com o Sr. Prefeito e, dirigindo-se à Presidente da entidade e demais membros que a 
acompanhavam nesta sessão,  disse que esta Casa de Leis fará gestão junto ao Sr. Prefeito 
Municipal para rever a situação e, quem sabe, após uma nova conversa, a Sociedade volte 
atrás  na  sua  decisão.  Justificou  oralmente  sua  Indicação  Nº 100,  acrescentando que  a 
Avenida Professor Adhemar Bolina serve de ligação entre a Rodovia SP-88 e Estrada das 
Pitas,  portanto,  seu movimento é grande, especialmente,   de caminhões e veículos que 
trafegam em serviço, cuja passagem é obstruída pelos carros estacionados. O orador leu 
sua justificativa na íntegra e, finalizando,  declarou esperar que o Nobre Prefeito analise e 
atenda este pedido que visa prevenir acidentes e melhorar o fluxo de veículos. Retomando 
a presidência  e, não havendo mais oradores inscritos, conforme  comunicado  na  última 
sessão,  atendendo  o  Parágrafo  1º  do  Artigo   162   do 
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Regimento Interno e atendendo requerimento verbal do Ver. Claudinei José de Oliveira, o 
Sr. Presidente colocou em única  discussão o Requerimento Nº 24/07, de autoria do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos  Júnior,  procedimento  adiado  na  última sessão devido a 
ausência  de  ambos  envolvidos,  após  leitura  da  referida  proposição,  em atendimento  à 
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solicitação do Ver. Sérgio dos Santos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS esclareceu que será 
contrário à proposição, porque propõe que todos os recursos sejam aplicados no Parque 
das Nascentes e, embora reconheça sua importância, não aprovará  porque há incluso, no 
montante,  uma verba de vinte e cinco mil reais para o Campo da Fibra e, com aprovação 
deste,  o  campo  será  inviável,  contudo,  é  um  campo  tradicional  de  Salesópolis,  cujo 
alagamento, sem substituição, gerará inúmeras reclamações.  O  VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA  esclareceu que solicitou a votação da matéria por entender haver muitas 
outras prioridades além do Parque das Nascentes, mas, lembrou que, desde o início do 
processo de desapropriação das terras para construção da Barragem,  o referido campo foi 
incluso como prioridade,  portanto, aprovar a liberação dos recursos somente àquele parque 
será prejudicial ao campo. Lembrou ainda que o esporte faz parte do turismo e deve ser 
defendido, motivo pelo qual é contrário ao citado requerimento.  Passando, novamente, a 
presidência ao vice-presidente, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, 
autor  da  matéria  em discussão,  disse  que  há  recursos  pendentes  da  compensação da 
Barragem do  Paraitinga  e,  em reunião  no  DAEE –  Departamento  de  Águas  e  Energia 
Elétrica, foi informado que, somente para o Plano de Manejo do Parque das Nascentes, 
seria reservado um valor de duzentos e cinqüenta mil reais, portanto, em seu requerimento, 
não se referiu ao recurso total,  mas,  a esta parcela.  Concordou com os Nobres Pares que 
a redação leva a crer no repasse de todos os recursos, mas,  que sua intenção não era 
esta.  Reconheceu  também   que  falta  muito  por  fazer  no  tocante  à  compensação  da 
Barragem, como por exemplo, o Campo da Fibra  e o Centro de Educação Ambiental, a ser 
construído na Barragem de Ponte Nova, ambos projetos importantes para este município. 
Reiterou  sua  intenção,  enfatizando  que  pretendia,  com  esta  proposição,  incentivar  os 
responsáveis da Administração Municipal a acompanhar mais de perto tal trabalho e inserir 
os duzentos e cinqüenta mil reais na verba do DAEE destinada ao Plano de Manejo. Disse 
ainda que tem participado das discussões acerca da gestão participativa do Parque das 
Nascentes, para evitar fato correlato à Usina Parque, em que a administração é feita pelo 
Estado e, quando decidiram, até a fecharam e depois reabriram. Para evitar repetição do 
caso, está alertando, a fim de que o DAEE cumpra com o que se comprometeu e, sem o 
plano efetivado, o Parque das Nascentes será dirigido pelo DAEE, pois, atualmente, quem o 
administra é a ADAEE – Associação dos Funcionários do DAEE, que não presta conta para 
o  município.   Por  fim,   pediu  desculpas  pelo  mal  entendido  e  disse  que  refazerá  a 
proposição,  pois  ainda  pretende  incentivar  a  Administração  Municipal  a  verificar  os 
problemas  pertinentes.  Retomando  a  presidência  e  prosseguindo  com  a  discussão, 
concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS que reconheceu a intenção do autor, mas, 
da forma que foi escrito, não poderá aprovar tal requerimento.  Disse que o Campo da Fibra 
é  de  suma  importância,  pois  tem  sentido  a  grande  demanda  frente  à  presidência  da 
Sociedade Esportiva Salesopolense, que está sobrecarregada, pois, todos os dias o campo 
daquela entidade é utilizado, demonstrando a necessidade de mais de um  ou  dois  campos 
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de futebol, além de outras áreas de lazer. Ninguém mais se manifestando,  o Sr. Presidente 
concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS, para encaminhamento de votação, o 
qual louvou a atitude do autor em se propor a refazer o requerimento, que criou polêmica no 
intuito  de  evitar  envio  de  todo  recurso  ao  Parque  da  Nascente.   Conclamou   a  todos 
Vereadores para unir esforços a fim de que a administração do Parque das Nascentes fique 
para o município e não ao Estado, como atualmente,  sem que o município tenha qualquer 
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tipo  de  prestação  de  contas  pela  exploração deste  que é  um dos principais  pontos  de 
turismo  desta  cidade.  Ninguém  mais  se  manifestando,  foi  o  Requerimento  Nº  24/07 
submetido  à  votação,  sendo  rejeitado  por  oito  votos  contrários  a  um favorável,  do  Ver. 
Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior,  seu  autor.  Rejeitado  o  requerimento,  o  Sr. 
Presidente declarou seu arquivamento e, em seguida, passou para a ORDEM DO DIA. 
Conforme  pauta  publicada,  solicitou  ao  Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a  leitura  dos 
Pareceres CJR Nº 08/07 e CFO Nº 012/07, ambos recomendando a aprovação do Projeto 
de  Resolução  Nº  002/07  (Dispõe  sobre  alteração  do  Regimento  Interno  da  Câmara 
Municipal  da Estância Turística de Salesópolis,  e dá outras providências),  de autoria  de 
todos os Vereadores. Terminada a leitura, foi a referida matéria colocada em discussão e 
votação, sendo aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais 
pauta  a  ser  tratada  na  presente  Ordem  do  Dia,  o  Sr.  Presidente  comunicou  que  está 
prevista para a próxima sessão, discussão e votação do Projeto de Lei Nº 02/07 (Dispõe 
sobre  a possibilidade de  extensão da  jornada de  trabalho  das assistentes  sociais  e  dá 
outras  providências)  e,  em  seguida,  passou  para  a  EXPLICAÇÃO  PESSOAL e, 
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO 
DOS SANTOS comentou que um morador do Bairro Padre José o procurou implorando sua 
interceção junto ao Sr.  Prefeito  Municipal,  para que passe a máquina  patrol  na estrada 
daquele bairro, que encontra-se em péssimas condições, assim como lembrou ser igual a 
dos Bairros da Barra e Bracaiá. Também solicitou instalar uma lixeira, reivindicada há mais 
de  dois  anos,  para  o  depósito  de  materiais  recicláveis  no  Bairro  do  Bracaiá.  O  VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, outra estrada que precisa de reparos urgentes 
é a do Bairro do Ribeirão do Pote, pois esteve visitando seu pai e, necessitando socorrer um 
rapaz em convulsão, sentiu o quanto as estradas estão péssimas e prejudicam o socorro. 
Disse ainda que as estradas rurais em geral estão ruins, contudo, a manutenção é lenta 
demais. Solicitou para todos os Pares acompanharem as verbas de infra-estrutura urbana, 
liberada, há um mês, e até então, não aplicada. Sobre a concessão de linhas de transporte, 
o orador enfatizou a necessidade de uma definição, lembrando que o projeto foi aprovado 
mas não está vigorando, em total prejuízo de inúmeros moradores da zona rural.  O VER. 
MÁRIO BARBOSA PINTO  comentou que o presidente da Associação dos Taxistas desta 
cidade  o  cobrou  sobre  a  aplicação  da  lei  promulgada  no  ano  passado,  cuja  falta  de 
fiscalização  vem  prejudicando  a  classe.  Informou  que  a  referida  associação  oficiou  o 
Prefeito Rafael acerca das irregularidades que vêm ocorrendo, dificultando o serviço dos 
taxistas. Falou que, nesta manhã, os moradores do Ribeirão do Pote ficaram esperando o 
transporte agendado e não apareceu, prejudicando diversas pessoas. Disse que também 
solicitará ao Sr. Prefeito Municipal que acione a Empresa  Bandeirante  de  Energias,  a  fim 
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de que esta instrua os funcionários das suas empreiteiras que, antes de cortarem a energia 
das propriedades, batam na porta e avisem os moradores, para que não sejam pegos de 
surpresa. Relatou o caso de uma família do Bairro do Bracaiá, cuja energia foi cortada sem 
prévio aviso e a família pensando ser apenas uma queda temporária de energia, passou o 
dia  e  à  noite  toda  para  perceber,   somente  no  dia  seguinte,  que  havia  sido  cortada. 
Procurando saber o motivo, foram informados de que havia uma conta pendente, referente 
ao mês de outubro/2006, o que acreditam,  ser mais um caso daqueles problemas de não 
entrega de conta na zona rural. Concluindo, o orador lamentou o fato, dizendo que naquela 
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família  havia  uma  criança  que  necessita de inalação diária e, não fosse o empenho dos 
pais,  sua saúde seria agravada devido ao corte arbitrário de energia.  Ressaltou que, na 
hora de fazer uma ligação de energia, os interessados enfrentam inúmeras dificuldades, são 
obrigados  a  conseguir  diversas  autorizações  e  fazer  vários  contatos,  mas,  na  hora  de 
desligar, ninguém é comunicado do fato. Por fim, disse que, em geral,  são pessoas simples 
que não sabem ler e são prejudicadas por negligência da própria empresa que, através de 
suas empreiteiras,  vem sendo cobrada acerca dos problemas causados com a entrega de 
contas. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE informou que esta Casa 
de Leis vem apresentando diversos trabalhos junto ao Sr. Prefeito Municipal,   como por 
exemplo  o  anteprojeto  de  lei  que  lhe  foi  enviado  para  análise,  sobre  a  implantação de 
Conserveiro Rural. Disse esperar seja logo encaminhado para deliberação dos Vereadores, 
possibilitando o repasse de recursos à associação do bairro para manter as estradas, sendo 
esta,  uma  alternativa  de  convênio  que  permite  contratar  um  funcionário  para  tal 
manutenção,  amenizando  os  problemas  das  estradas  rurais.  Comentou  ainda  outro 
anteprojeto  de  Lei  referente  à  pesca  predatória,  também  em  análise  nas  secretarias 
municipais competentes. Quanto ao corte de energia elétrica, o Sr. Presidente se propôs a 
levar o assunto à Empresa Bandeirante de Energias, junto à qual já esteve discutindo sobre 
a questão da religação de energia, quando sugeriu delegar ao próprio Executivo Municipal, 
através  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  a  autorização  para  licença,  evitando  tantos 
transtornos  e  conseqüentes  reclamações.  Por  fim,  disse  que  outros  assuntos  foram 
apresentados naquela oportunidade,  se comprometendo a fazer  gestão para que sejam 
atendidos. 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 07 de Maio de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
14 de Maio de 2007. 
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