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ATA DA 18ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 13 de Agosto de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
treze  dias  do  mês  de  Agosto  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Décima  Oitava  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  quinze  horas,   horário  regimental,  o  Sr.  1º  Secretário  procedeu  a 
verificação da presença, constatando-se a ausência do Ver. Jair dos Santos e presença dos 
demais 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  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 solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura das matérias do  EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 
despachos:  MENSAGEM Nº 993/07 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE 
LEI  Nº  019/07  (Autoriza  o  Poder  Executivo  a  celebrar  Convênio  com  a  Confederação 
Nacional  das  Associações  de  Moradores,  para  os  fins  que  especifica  e  dá  outras 
providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das Comissões competentes;  OFÍCIO Nº 
267 do Poder Executivo, agendando reunião com representantes da Santa Casa local, para 
o dia quatorze de agosto, às quinze horas, na sede deste Legislativo, atendendo solicitação 
enviada através do OF Nº 095/07 – desp.: Arquive-se ao ofício de origem, Plenário ciente; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/07 (Concede Título de Cidadão Honorário 
do Município ao PROFESSOR ANIELO FONTANELLI NETTO  e dá outras providências), de 
autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – desp.: Às Comissões de 
Justiça  e  Redação  e  de  Finanças  e  Orçamento;  REQUERIMENTOS solicitando  ao  Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 054 – Informações acerca dos membros que compõem o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outras diversas sobre os recursos 
que ele distribui, os projetos, beneficiários e valores, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 055 
– Informar o resultado dos estudos de captura e captação de águas pluviais do córrego 
localizado  nas  proximidades  do  Nº  67  da  Rua  Marfil  Sanches,  conforme  OF  167  em 
resposta à Indicação Nº 83, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 056 – Prestar informações acerca 
da  concessão  de  serviço  funerário,  como:  se  a  concessão  venceu  em  julho  de  2006, 
baseada em que lei foi prorrogada até os dias atuais e, em caso de haver documento oficial, 
encaminhar cópia e, em caso negativo, esclarecer a situação, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se;   INDICAÇÕES solicitando  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  Nºs:  151 – Viabilizar junto a Secretaria Municipal de Planejamento, estudo e 
elaboração de um projeto objetivando a construção de um Centro Municipal de Convivência 
Infantil  –  Creche,  no  Distrito  do  Remédio,  do  Ver.  Angelino  Rodrigues  e  outros;  152  – 
Determinar ao Setor de Obras, varrer as ruas do Bairro do Fartura, ao menos, uma vez por 
semana, fazendo a manutenção constante da limpeza; 153 – Determinar ao Setor de Obras, 
realizar o patrolamento e cascalhamento na Estrada da Petrobrás, especial e urgentemente, 
no trecho entre os Bairros dos Nunes e Idalgos; 154 – Intervir junto à Empresa Bandeirante 
Energias  do  Brasil,  objetivando  a  implantação  de  iluminação  pública  na  Rua  Sebastião 
Soares Leite, atendendo aos anseios e  necessidades  da  população,  todas  do  Ver. Mário 
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Barbosa Pinto; 155 – Determinar à Secretaria Municipal competente, a apreensão dos cães 
abandonados que perambulam pelas vias públicas, iniciando pelo Jardim Bela Vista, onde a 
incidência é maior, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
COMUNICADO: do Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos financeiros no valor 
de R$ 468,80 para o Pagamento de Campanha de Vacinação – Poliomielite, referente ao 
mês de Junho/07 – desp.: 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 151, dizendo que já passaram vários Prefeitos e nunca 
saiu a prometida creche ao Distrito do Remédio, lamentando assim, que  diversas mães já 
perderam emprego por não terem onde deixar seus filhos.  Acrescentou que algumas até 
tentaram o Projeto Frente de Trabalho, mas, recebendo duzentos e dez reais e tendo que 
pagar  cerca  de  cento  e  cinqüenta  reais  para  uma  babá,  restando-lhes  então  somente 
sessenta reais, abandonaram o emprego.   Por fim, disse que existe um terreno disponível 
para tal construção que, acredita,  não custará muito, e ressaltou que, um funcionário da 
Creche, tomando conta de dez crianças, será mais econômico e atenderá um maior número 
de famílias.  O  VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou referindo-se à Indicação Nº 
152,  dizendo  que  a  limpeza  não  deve  ser  apenas  uma vez  por  semana,  afinal,  foram 
setecentos  diplomados  no  Projeto  Frente  de  Trabalho,  alguns  deles  poderiam fazer  tal 
serviço e manter a limpeza da cidade. Disse acreditar que falta apenas um planejamento 
para  que  esses,  junto  aos  demais  servidores  municipais,  mantenham  a  cidade  limpa. 
Justificou  oralmente  sua  Indicação  Nº 155,  ressaltando que  uma pessoa  lhe  mostrou  a 
cicatriz decorrente de ataque de cães, esperando, portanto, que a Vigilância Sanitária tome 
uma atitude urgente. Lembrou ainda de um convênio, aprovado por este Legislativo,  entre a 
Prefeitura Municipal e Universidade de Mogi das Cruzes para enviar, ao menos, dez cães 
apreendidos  por  mês,  neste  município,  para  estudo  naquela  universidade.   Também 
reportou-se  à  Indicação  Nº  151,  que  apresentou  junto  com o  Ver.  Angelino  Rodrigues, 
enfatizando  que  a  creche  é  uma  necessidade  de  vários  bairros  da  cidade  e  que,  em 
Suzano,  há um programa que Salesópolis  deveria adotar.   Não havendo mais oradores 
inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada, 
solicitou  ao  Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a  leitura  dos  PARECERES  CJR  Nº  13, 
CRNMA Nº 002 e CFO Nº 021/07, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI 
Nº 011/07 (Dispõe sobre política municipal 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),  de  autoria  do  Poder  Executivo. 
Terminada a leitura,  o  Sr.  Presidente  colocou em discussão a referida  matéria.  O  VER. 
SÉRGIO DOS SANTOS lembrou que, desde a Administração passada, os Vereadores vêm 
lutando para acabar com a pesca predatória no Município, portanto, alguma coisa deve ser 
feita.  Disse que, em pleno meio dia, encontra-se pescadores profissionais jogando mais de 
mil  metros  de  rede  nas  águas  das  barragens  de  Salesópolis.  Informou  que  a  Polícia 
Florestal,  em conjunto com a  Polícia  Militar,  vem trabalhando,  mas,  devido  ao  reduzido 
efetivo, não alcança bons resultados mas, mesmo assim,  apreenderam mais de quinhentos 
quilos de peixe, apenas num dia. Acrescentou que esta cidade é uma estância turística e 
deve  ter  um  produto  para  atrair  turistas,   sendo   a   pesca   esportiva   uma   opção, 
se   
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conseguir  banir  os  pescadores  profissionais.  Por  fim,  apoiou  o  Ver.  Claudinei  José  de 
Oliveira que falou da necessidade de transformar as represas locais em parques, facilitando 
assim a fiscalização. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que, 
em Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, projeto de igual teor já foi aprovado e, embora venha 
de encontro à Lei Estadual que permite a pesca em quaisquer águas do Estado e País, é 
necessário coibir certas ações dos pescadores.  Assim, disse que os legisladores devem 
lembrar  que,  no passado, carros da Polícia  Civil  eram abastecidos pela Prefeitura,  sem 
convênio, criando problemas às gestões anteriores, e este projeto de lei permite, inclusive, 
firmar  convênios  com instituições, como a própria  Polícia,  para fiscalizar e regularizar  a 
prática da pesca.  Ninguém mais se manifestando, o Projeto de Lei Nº 011/07 foi submetido 
à  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade  dos  presentes,  ou  seja,  oito  votos.  Não 
havendo mais matéria 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.  A  VERª.  DEISE  APARECIDA  CORRÊA  DUQUE,  novamente, 
reclamou a sujeira em que se encontra o terreno localizado entre a EMEF Maria de Lourdes 
Gonçalves  de  Toledo  e  a  Oficina  Terapêutica,  no  Bairro  Fartura,   proliferando  animais 
peçonhentos,  principalmente,  cobras.   Relatou que,  neste final  de semana,  um morador 
capturou uma cobra,  acionou a Vigilância  Sanitária,  mas,  até  as doze horas,  deste dia, 
ninguém apareceu no local.  Comentou que as pessoas jogam lixo naquele terreno baldio, 
como  restos  de  comida  e  entulho,  que  propicia  a  proliferação  de  bichos  de  todo  tipo. 
Enfatizou que este problema é antigo,  alvo de inúmeras reivindicações,  sem solução e, 
agora, não tem mais condições, portanto, solicitou ao Sr. Presidente que também interceda 
junto  às  autoridades  responsáveis,  haja  vista  que  crianças  brincam  no  local  e  estão 
expostas a sérios riscos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou agradecendo o 
Sr.  Prefeito  Municipal  que  o  informou  sobre  a  vinda  do  Deputado  João  Caramez  para 
inaugurar a torre de celular.  Disse que o Bairro Ribeirão do Pote, onde os moradores mais 
cobram, não recebe sinal em vários pontos, contudo, com o trabalho realizado já melhorou 
e será de grande valia, motivo pelo qual manifestou seus agradecimentos àquele Deputado 
e ao Sr. Prefeito Municipal pelo empenho.   Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou cobrar 
reparos,  com urgência,  na  Estrada  da  Petrobrás,  pois,  há  trechos  intransitáveis.   Com 
relação ao pessoal da Frente de Trabalho, disse que, na EMEF do Bairro Nhá Luz, haviam 
sete bolsistas e, atualmente, conta com apenas uma, que lhe questionou porque ela tem 
que  continuar  trabalhando  se  os  outros  seis  desistiram,  não  foram  cortados,  e  ainda, 
continuam recebendo. Enfatizou que a Municipalidade deve tomar providências com relação 
aos  desistentes  ou  o  Projeto  Frente  de  Trabalho  será  sempre  esta  desordem, 
acrescentando  que  os  que  querem  trabalhar  levam  a  fama  de  “folgados”  e  ficam 
desmotivados,  visto que os desistentes continuam recebendo, mesmo sem trabalhar.  O 
VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse  que  faria  uma retratação,  visto  que  num dos  seus 
discursos, na última sessão, se empolgou e falou coisas que não queria.  Esclareceu que, 
ao criticar o Sr. Prefeito pela escolha dos seus diretores, dentre os quais, um formado no 
EJA (Ensino Jovem Adulto), não queria ofender ou menosprezar o curso e seus alunos,  os 
quais parabenizou pelo esforço de continuar seus estudos, admitindo que ele próprio cursou 
o Ensino Supletivo, equivalente ao atual EJA.  Reafirmou que,  diante  de  tanta  reclamação 
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e cobrança dos munícipes,  procurou o Sr. Prefeito e questionou-lhe a respeito das recentes 
contratações  de  diretores  municipais,  obtendo  como  resposta  que  estava  cumprindo 
acordos políticos, o que o orador disse não concordar e não poder aceitar.  Disse que o 
Prefeito ainda acrescentou que não perderia o apoio do Padre e, por isso, contratou a irmã 
dele  como Diretora de Cultura.  Acredita  o  orador  que,   da mesma forma,  ele (Prefeito) 
contratou  o  Sr.  “Juca  do  Arroz”,  que  sequer  soube  cortar  corretamente  as  árvores  da 
avenida  em  frente  às  Escolas  Mestra  Henriqueta  e  Professora  Olga  Chakur  Farah. 
Parabenizou, mais uma vez, as pessoas de mais idade e que voltam a estudar, recordando 
o  saudoso  Sr.  José  Citrângulo  que  se  formou  advogado  aos  sessenta  e  cinco  anos, 
aproximadamente.  Concluiu dizendo que, quando se referiu ao EJA (Ensino Jovem Adulto), 
se referia à pessoa em questão e não ao curso ou aos demais alunos que nele estudam, 
reconhecendo o esforço de cada aluno.  Quanto ao aparelho de ultrassonografia, lembrou 
que, na sessão passada, foi dito que não está funcionando, ressaltando a necessidade de 
verificar  o caso, pois,  tomou conhecimento de que já está funcionando.  Sugeriu  ao Sr. 
Prefeito  Municipal ouvir o conselho do Deputado João Caramez, ou seja, que um prefeito 
deve admitir assessores competentes e, se possível,  mais competente que ele, para que 
sua administração funcione corretamente.  Concordou com o Deputado, enfatizando que o 
Prefeito Rafael  é mal assessorado e deveria  trocar  a maior  parte dos seus assessores. 
Citou  como  outro  problema  que  precisa  ser  planejado  e  resolvido,  o  da  antena 
retransmissora UHF, que só está emitindo sinais da Rede Globo de Televisão. Disse que 
conversou com uma pessoa da Telefônica que justificou que uma torre foi instalada muito 
próxima da outra e, com isso,  prejudicou a transmissão do sinal UHF, cujo custo de cada 
canal gira em torno de quase quinze mil reais.  Enfatizou a necessidade de resolver este 
problema porque cinqüenta  por  cento  dos  moradores  deste  Município  só  usam o UHF. 
Lembrou que havia pedido a construção de uma unidade escolar no Bairro Fartura e o Sr. 
Prefeito Municipal disse que não havia tempo hábil, mas, deveria, ao menos,  passar patrol 
no  terreno  da  Prefeitura  e  transformar  em  área  de  lazer  para  evitar  que  as  crianças 
brinquem  nas  ruas.   Disse  que,  por  estas  e  outras  atitudes,  é  que  critica  a  atual 
Administração,  que  não  faz  nada para  merecer  a  confiança  da  população,  a  qual  está 
descontente  com  o  Prefeito  Rafael,  exceto  aqueles  que  foram  empregados  na 
Administração  Municipal.   Enfatizou  que,  quando  fala  e  reclama,  é  com  o  objetivo  de 
melhorar, e que não tem encontrado motivos para elogios, pois, tudo o que o povo pede o 
Prefeito não faz e ainda causa mais sofrimento ao povo, entretanto, parabenizará quando 
merecer,  esperando que isso não ocorra somente na época da eleição.   Parabenizou a 
Primeira Dama, quem admira, porque não confunde as coisas, embora ele (o orador) fale do 
Prefeito ela sempre o  cumprimenta, demonstrando que não mistura política com amizade, 
como já ocorreu com outras Damas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, referindo-se 
à Estrada da Petrobrás, solicitou uma reunião com os representantes da empresa que está 
fazendo a manutenção da referida estrada, para que, ao menos, conserte os trechos mais 
críticos  no  território  deste  município.   Informou  que  o  trecho  mais  crítico  ficou  para  o 
município resolver, mas, tentará resolver isso junto à empresa para incluir  nas obras do 
trecho que  lhe  pertence.   Disse que  está  assinando  um documento do Vereador  Mário 
Barbosa Pinto, objetivando uma reunião com o Sr. Fernando Simões, Diretor-Proprietário do 
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Grupo  Júlio  Simões,  empresa  responsável  pelo  transporte  coletivo,  para  resolver  os 
problemas que já não foram resolvidos  conversando  com  outros representantes do Grupo. 
Disse que, a cada dia, a situação se agrava mais, a ponto de fazê-lo acreditar que está igual 
ou  pior  à  Empresa  Santa  Maria  quando  saiu,  prejudicando  diversos  trabalhadores  que 
chegam atrasado  no  serviço,  devido  à  inconstância  dos  horários  dos  ônibus.   Sobre  a 
pesca,  comentou  uma  matéria  publicada  no  jornal  “Diário  de  Mogi”,  no  último  sábado, 
acerca da segurança que será implantada nas represas da região de Mogi das Cruzes, 
através de Associações e com recursos do Governo Federal. Disse que Salesópolis deve 
aderir  ao  projeto  para  também  ser  beneficiada,  coibindo  assim  a  pesca  predatória. 
Comentou outra reportagem no mesmo jornal, abordando o caso de um vereador mogiano 
que vem brigando para resolver os problemas de iluminação na área urbana, registrando 
que em Salesópolis  e Biritiba  Mirim a situação já  está adiantada,  pois  está próximo da 
liberação da área consolidada.  Disse que isto é fato e que está aguardando apenas o ofício 
registrando a liberação das referidas áreas e, tão logo chegue, o encaminhará às pessoas 
interessadas.  Referindo-se à lei sobre construção de unidade escolar no Bairro Fartura, 
informou que os Vereadores quando aprovam um projeto de lei acreditam que vigorará e, 
sendo aquele um bairro populoso, deveria incluir tal EMEI no planejamento de obras para 
evitar  tantos  prejuízos  àquela  população.  Frizou  que  sempre  defenderá  projetos  que 
beneficiem as áreas da Saúde e Educação, entretanto, os Vereadores devem fiscalizar e 
cobrar o seu fiel cumprimento, evitando casos como o da Creche Municipal, cujo prédio foi 
mal-construído, sempre apresentou problemas e que, agora, está mais grave e deve ser 
resolvido,  com brevidade.  Ressaltou  também que,  nenhum prédio,  seja  para  creche  ou 
escola, se constrói da noite para o dia, e que todos devem ficar atentos à qualidade da 
construção e, na oportunidade, se algo estiver errado, os Vereadores devem por no papel e 
solicitar decisão definitiva para evitar maiores prejuízos na formação das crianças. Por fim, 
disse esperar que, na reunião com a Secretaria da Saúde, seja definido o funcionamento do 
aparelho  de ultrassonografia,  entre  outros casos e que,  em breve,  a área de Educação 
inclua  em  seu  planejamento  as  obras  nas  unidades  escolares  e,  especialmente,  a 
construção de uma EMEI no Bairro Fartura.  Passando a presidência ao vice, Ver. Sérgio 
dos Santos,  o  VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  disse que,  nesta 
semana,  protocolaria  um  pedido  para   pavimentação  das  estradas  vicinais,  junto  ao 
Deputado Vitor Sapienza,  mas, foi por ele orientado a alterar o pedido porque o Governo 
não está liberando verba para este fim.  Sendo assim e diante da necessidade, disse que 
apresentará um pedido visando recurso para a construção de uma creche no município e 
que  seu  amigo  deputado  já  garantiu  que  lutará  para  consegui-lo,  ainda  neste  ano. 
Reconheceu que não se consegue construir um prédio, do dia para noite, mas, acredita 
que, logo, Salesópolis terá mais uma creche para atender a demanda.  Quanto à Estrada da 
Petrobrás,  disse  que  também  foi  procurado  por  vários  munícipes  e  vem  cobrando 
providências ao Chefe do Poder Executivo, o qual lhe informou que, na próxima semana, a 
referida estrada será vistoriada, esperando que a Petrobrás resolva o problema.  Informou 
que as máquinas do Consórcio chegaram, nesta semana, mas, não há material suficiente 
para resolver os problemas daquela estrada e não os tem em Salesópolis.  Disse que é 
necessário fazer parceria entre o  Município  e  a  Petrobrás,  contudo,  reconheceu  que  os 
                                                                                                                                                                       segue fls.  
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usuários  e  moradores  têm  motivos  para  reclamar.   Quanto  ao  aparelho  de  ultrassom, 
informou  que  o  mesmo é utilizado, apenas  uma  vez  por  semana,  necessitando da 
contratação de mais um médico para operá-lo nos outros dias e, somente assim, ampliar o 
atendimento.  Disse que é necessário entender e buscar resposta às reclamações e evitar 
dar  ouvidos  a fofocas.   Lembrou que,  há mais  de dois  anos,  existe  lei  em vigor  sobre 
controle de zoonose e deveria ser aplicada, evitando, no mínimo, a circulação de animais, 
de grande porte, soltos pelas estradas, expondo os veículos a sérios riscos, especialmente, 
na Estrada Salesópolis-Santa Branca. Enfatizou que deve-se cobrar uma ação do Poder 
Executivo e explicações pelo não cumprimento da referida lei. 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 13 de Agosto de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
20 de Agosto de 2007. 
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