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ATA DA 14ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 11 de Junho de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
onze dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vice-Presidente, Edil Sérgio dos Santos e secretariada pelos Edis Claudinei 
José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 2º Secretário.  Às quinze horas, 
horário regimental, o Sr. 1º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a 
ausência do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – Presidente titular,  e presença 
dos demais membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente em exercício 
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 dos 
presentes, ou seja, oito votos.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e 
votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder 
manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente em exercício, 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  986/07  encaminhando  o 
PROJETO DE LEI Nº  011/07 (Dispõe sobre política de preservação ambiental e respectivo 
poder  de polícia  no exercício  da atividade  de pesca nas águas de rios  e barragens da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências) – Às Comissões de Justiça e 
Redação, de Recursos Naturais e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento;  PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 003/07 (Dispõe sobre construção do prédio da Câmara Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora – 
desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde 
e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
044 – Informações diversas acerca do cumprimento das Leis  Municipais  Nºs 1454/05 e 
1461/05,  respectivamente,  sobre  serviço  de  guincho  e  guarda  em  pátio  de  veículos 
apreendidos  e sobre  apreensão  e hospedagem de animais  errantes;  045  – Enviar  uma 
cópia  do  Plano  de  Trabalho  elaborado  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  quando  da 
assinatura do convênio com a Santa Casa local e se o Secretário da pasta o está colocando 
em prática,  ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; e 046/07 – Cópia de todas 
as multas de trânsito, aplicadas através do radar eletrônico, controladas pela JARI, desde o 
início  deste  ano  até  a  presente  data,  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  –  desps.:  Aprovados, 
encaminhe-se; PROCESSO TC-3078/026/03 referente à Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Salesópolis,  relativo ao exercício de 2003 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; OFÍCIO dos Deputados Estaduais Donisete Braga e Rui Falcão encaminhando 
cópia  das Emendas que apresentaram ao Projeto de Lei  Nº 368/07,  que estabelece  as 
diretrizes orçamentárias do Estado para 2008, em benefício dos sessenta e sete municípios 
estâncias turísticas, hidrominerais ou climáticas, a fim de garantir o repasse do Fundo de 
Melhoria e minimizar a dívida de quinhentos milhões de reais,  acumulada nos últimos cinco 
anos;  CONVITE da EMEF Mestra Henriqueta,   para  a Festa Junina  que acontecerá no 
próximo dia dezesseis de junho, às dezenove;  COMUNICADO  do Ministério da Saúde – 
sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.534, 10 para o Pagamento de 
Teto  Financeiro  de  Vigilância  em Saúde  TFVS,  referente  ao  mês  de  Abril/07 –  desps.: 
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos 
Nobres  Edis  inscritos.    O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ   DE  OLIVEIRA   iniciou   justificando 
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oralmente seus Requerimentos Nºs 44 e 45/07 e, referindo-se ao primeiro, enfatizou que, 
constantemente, os Vereadores são cobrados sobre o  cumprimento das Leis Municipais 
Nºs 1.454 e 1.461,  em vigor há mais de seis meses. Disse que, em frente à Delegacia de 
Polícia  Civil  deste  município,  está  lotado  de  veículos  apreendidos,  além  dos  animais, 
eqüinos e bovinos,  que continuam soltos pelas ruas e estradas, expondo a população à 
sérios  riscos.  Finalizando,  disse  esperar  que  o  Chefe  do  Poder  Executivo  determine  a 
fiscalização  do  cumprimento  das  referidas  legislações  municipais.   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 011 
e CFO Nº 018/07, ambos, recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 007/07 (Dispõe 
sobre acréscimo de parágrafo no artigo 1º da Lei 1.504, de 13 de dezembro de 2006, e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
submeteu a matéria à única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos 
presentes, ou seja, oito votos, sem preceder manifestação.  Não havendo mais pauta a ser 
tratada  na  presente  Ordem  do  Dia,   o  Sr.  Presidente  passou  para  a  EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 
VER.  MÁRIO  BARBOSA  PINTO  solicitou  agendar,  com  urgência,  uma  reunião  com 
representantes  da  Empresa  Júlio  Simões  para,  novamente,   resolver  os  problemas  do 
transporte coletivo que vêm sendo alvo de reclamos. Comentou que, na última sexta-feira, 
alguns passageiros salesopolenses esperaram, em Mogi das Cruzes, até às vinte e uma 
horas, o ônibus das dezenove horas e quarenta minutos e, na quinta-feira, a esposa do 
fotógrafo Benedito Faria, perdeu um exame que realizaria em Mogi das Cruzes, porque não 
teve ônibus no horário que constava na última tabela distribuída.  Reportando-se à Área de 
Saúde, disse que o atendimento tem deixado à desejar, pois um morador da zona rural 
passou mal e solicitou socorro por ambulância,  não sendo atendida e esclarecida que a 
ambulância  apenas  socorre  acidentes.  Lamentou  o  fato  e  enfatizou  a  necessidade  de 
atender os moradores da zona rural, citando o caso de um casal de idosos, moradores do 
Bairro Ribeirão do Pote,  que solicitaram socorro por volta de quinze horas e trinta minutos e 
foram socorridos, somente,  próximo das dezoito horas.  A esposa foi internada e o marido 
passou a noite no Pronto Socorro da Santa Casa local,  sendo transferido, no dia seguinte, 
para  um hospital  de  Ferraz  de  Vasconcelos,  onde faleceu no  mesmo dia.  Indignado,  o 
orador questionou se o atendimento fosse feito prontamente,  aquele senhor teria morrido. 
Lembrou ainda que outros casos iguais já aconteceram, portanto, o socorro à zona rural 
deve ser revisto, a fim de evitar outras fatalidades, em prejuízo de famílias salesopoleses, 
bem como os inevitáveis processos judiciais por omissão de socorro.  Reportando-se ao 
Consórcio  Três Rios,  o orador disse que todas as pessoas que procuram emprego são 
encaminhadas ao Balcão de Empregos local, mas, soube que, quando surgem vagas para o 
referido consórcio, a própria Prefeitura Municipal não busca os cadastrados naquele balcão, 
mas,  indica e emprega pessoas escolhidas, inclusive, de outras cidades e até aposentados. 
Lamentou este fato que tem gerado inúmeras reclamações, haja vista a falta de empregos 
nesta cidade e, citou o caso de um rapaz que reclamou ter preenchido ficha no Balcão de 
Emprego, com formação universitária e, por falta de vagas e oportunidade, está trabalhando 
na roçada dos arredores da represa local. Por fim, o orador disse esperar que, realmente,  o
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Prefeito  Rafael  olhe  pelo  povo  salesopolense  que  vem  sofrendo  muito  para,  somente 
depois,  dar  oportunidades  a  moradores  de  cidades  vizinhas.  O  SR.  PRESIDENTE,  em 
exercício,  referindo-se à questão de saúde pública, comprometeu-se à,  no dia seguinte a 
esta sessão, dirigir-se ao gabinete do Sr. Prefeito Municipal, para agendar uma reunião com 
ele, Secretário Municipal de Saúde e Administrador da Santa Casa local, para discutirem 
com os Vereadores, melhorias no atendimento à população, especialmente, da zona rural, 
evitando  novos  falecimentos  por  falta  de  socorro.  Concluiu  dizendo  ainda  que,  se 
necessário,  convocará  o  referido  Secretário  para  prestar  maiores  esclarecimentos. 
Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. JÚLIO TOSHIMITSU 
KODAMA que iniciou elogiando os funcionários da Câmara Municipal pela organização das 
solenidades comemorativas ao Dia do Pracinha Salesopolense, lembrando que recebeu o 
convite com quinze dias de antecedência.  Comentou que, nesta semana,  participou de 
uma  reunião  na  Colônia  Japonesa,   onde  estiveram  presentes  sessenta  produtores, 
enquanto a reunião organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura,  vergonhosamente, 
contou com apenas meia dúzia de produtores. Disse acreditar na boa intenção do Nobre 
Prefeito Municipal, contudo, conta com assessoria muito fraca. Finalizando, relatou que, no 
último  final  de  semana,  também  esteve  numa  festa,  onde  quatro,  das  vinte  e  poucas 
pessoas presentes, lhe sugeriram renunciar ao cargo de Vereador, já que não consegue 
atendimento  às  solicitações  que  apresenta  ao  Chefe  do  Poder  Executivo.  O  SR. 
PRESIDENTE, em exercício, disse que, incluirá na pauta da reunião que agendará com o 
Sr.  Prefeito  Municipal,  a  necessidade  de  resolver  os  problemas  relativos  à  Secretaria 
Municipal de Agricultura e, retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao 
VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES. Reportando-se à questão das estradas municipais, 
disse que o Prefeito Rafael e demais funcionários do Setor de Obras deveriam estar no 
lugar  de um caminhoneiro  que,  na última semana,  foi  para a roça,  preparou sua carga 
durante a madrugada e,  devido às péssimas condições da estrada,  a carga caiu,  tendo 
grande parte despencado num barranco, necessitando da ajuda de um trator para recuperá-
la. Lamentou que trabalhadores tenham que passar por estas situações, devido à falta de 
manutenção da estrada, motivo pelo qual, gostaria que o Sr. Prefeito e equipe visitassem as 
estradas rurais, como por exemplo,  a do Bairro Padre José,  onde esteve, nesta data,  e 
constatou que, apesar de não ter chovido no dia anterior, o veículo Gol deste Legislativo 
patinou para subir um morro. Declarou não entender como os produtores rurais se viram, 
pois, a única coisa que solicitam para trabalhar, é o cascalhamento da estrada, mas, diante 
dos reclamos, percebe e constata a falta de ação e prioridade da Municipalidade para com 
os trabalhadores rurais. Acrescentou que, bastaria boa vontade do Sr. Prefeito, já que paga 
seis mil  reais  por  mês ao Consórcio  Três Rios,  cujas  máquinas sequer  atenderam este 
município no exercício de 2006. Lembrou ainda, que o Sr. Prefeito é presidente do referido 
consórcio, portanto, mais um assunto para a reunião que o Presidente, em exercício nesta 
data, pretende agendar e, oportunidade em que deve questioná-lo porque investe tanto,  se 
os munícipes não têm retorno. Quanto ao atendimento por ambulância, disse que, no último 
sábado,  ao  buscar  o  carro  deste  Legislativo  no  Setor  de  Obras,  viu  três  ambulâncias 
estacionadas no pátio e, na mesma hora, recebeu uma ligação telefônica do Nobre Par 
Mário Barbosa Pinto, solicitando-lhe solucionar um problema que acontecia na  Santa  Casa 
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local.   Deslocou–se,    em  seguida,   àquela  Santa  Casa,   onde  constatou  uma  senhora 
chorando de dor, cujo diagnóstico era hérnia discal, a qual foi liberada para ir embora e 
devido a dor, havia solicitado que a levasse para casa mas, nenhuma das três ambulâncias 
poderia  atendê-la.  Indignado  com a situação,   telefonou para o Secretário  Municipal  de 
Saúde, o qual lhe confirmou que nenhuma ambulância poderia fazer este atendimento, pois 
socorre apenas casos de acidentes. Diante do caso, o orador questionou se estas pessoas 
da Área de Saúde não têm consciência do que realmente seja questão de saúde pública e o 
atendimento necessário, especialmente, no caso daquela senhora moradora da zona rural. 
Também questionou como pôde a Santa Casa liberar aquela senhora, chorando de dor e 
sem ter condições de ir para casa, quando ainda obteve a resposta de que: “daí pra frente é 
problema dela”. Ressaltou a importância de uma reunião com o Secretário Municipal  de 
Saúde, a fim de discutirem situações como esta. Com relação às leis que não servem para 
nada, lembrou da recém promulgada lei dos taxistas, lamentando que, sequer os pequenos 
benefícios solicitados, como a cobertura e banco para atender taxistas e passageiros ainda 
foram realizados. Por fim, reportando-se aos carvoeiros da cidade, disse esperar que o Sr. 
Prefeito  Municipal  tome  as  providências  que  lhe  cabe,  evitando  novos  transtornos  e 
conseqüentes prejuízos aos envolvidos, sendo este, mais um assunto que deve integrar a 
pauta da reunião que será agendada pelo presidente em exercício nesta sessão.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA lembrando que, na sessão anterior, reclamou a demora 
na instalação e funcionamento do aparelho de ultrassonografia no Posto de Saúde local, 
informou que, nesta semana, esteve conversando com o Secretário Municipal de Saúde, 
quando soube que, desde março, o referido aparelho já atende a população local,  bem 
como seu seguro é válido até março do próximo ano. Na oportunidade, questionou aquele 
secretário sobre os tipos de ultrassonografia que realiza, sendo informado que são vários, 
incluindo o de abdômen total, contudo, este último ainda não é realizado por falta de técnico 
especializado.  Enfatizou  o  quanto  é  econômico  e  cômodo  este  atendimento  na  cidade, 
esperando que a agenda seja adaptada de modo a beneficiar maior número de pessoas. 
Concluiu  registrando  sua  surpresa  com as  informações  do  Nobre  Secretário  de  Saúde, 
alertando  os  Nobres  Pares  que,  quando  procurados  para  conseguirem  exames  de 
ultrassonografia,  lembrem-se  que  a  cidade  já  dispõe  desse  serviço.  O  orador  também 
elogiou os funcionários deste Legislativo que organizaram as comemorações alusivas ao 
Dia  do  Pracinha  Salesopolense  e  congratulou-se  com  o  Dr.  Alberto  e  Lúcia,  que 
aniversariaram,  respectivamente,  nos  dias  dez e onze deste mês,  desejando-lhes muita 
saúde e felicidades. Quanto ao transporte coletivo municipal, comentou que a fase de teste 
na zona rural foi encerrada,  todavia,  espera que a licitação seja realizada nesta cidade, 
para  que  o  município  conceda  passe  escolar  aos  estudantes  e  assim,  o  mesmo carro 
atenda  estudantes  e  demais  passageiros.  Sugeriu  aos  demais  vereadores  que  se 
empenhem junto  às Secretarias  Estaduais  de Educação e de Transporte,  evitando que, 
mais  uma vez,  apenas  estudantes sejam beneficiados.  Sobre o  Consórcio  Três Rios,  o 
orador também concorda que os funcionários devem ser selecionados entre as fichas do 
Balcão de Empregos, mas, disse acreditar que as vagas sejam apenas para trabalhadores 
braçais, já que o serviço é de roçada nas estradas rurais e limpeza dos córregos da cidade. 
Enfatizou a necessidade de fiscalizar estas  contratações  para  evitar  que  seja  utilizado  o 
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Consórcio Três Rios,  para compromissos eleitoreiros em prejuízo do bom trabalhador que 
beneficia toda comunidade.  Com relação à PRODESP,  informou que,  de acordo com o Dr. 
Alvarenga,   Delegado  de  Polícia  Civil  local,  basta  que  a  Prefeitura  Municipal  acerte  a 
situação  para  que  Salesópolis  seja  beneficiada.  Por  fim,  disse  que  já  levou  o  caso  à 
Assembléia Legislativa, solicitando a um deputado que interfira em benefício desta cidade 
junto  à  Secretaria  Estadual  de  Segurança  Pública,  pois  tomou  conhecimento  de  que, 
apenas duas cidades estão pendentes, sendo Salesópolis uma delas.  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 11 de Junho de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
18 de Junho de 2007. 
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