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CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Setembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos
vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quarta 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 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: REQUERIMENTOS Nº 066 - Solicitando à Sabesp, informar quantos hidrantes
estão instalados na área urbana da cidade e do Distrito do Remédio, se existe manutenção
periódica desses equipamentos, pessoal treinado para utilizar os hidrantes em caso de
sinistro, entre outros questionamentos atinentes, do Ver. Jair dos Santos; e solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 067 – Informar as medidas que adotou junto ao DER e Setor
Municipal de Obras, objetivando o atendimento da Indicação Nº 012 de Fevereiro/07,
solicitando a construção de um abrigo no ponto de ônibus localizado em frente ao obelisco
da Barragem de Ponte Nova, Km. 80 da Rodovia Mogi-Salesópolis, do Ver. Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior; 068 – Encaminhar cópia dos mapas e locais possíveis e
viáveis de instalação de energia elétrica, após deliberação do assunto pelo Estado, quais os
dias, local e quem emitirá as Declarações, quais documentos devem ser apresentados para
conseguir a referida declaração e se a documentação deve ser encaminhada para onde, do
Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 184 – Determinar a limpeza do córrego localizado
entre a Rua 31 de Março e Avenida Professor Adhemar Bolina, bem como sejam retiradas
as pedras que colaboram para o acúmulo de lixo, causando forte odor de esgoto e animais
mortos, do Ver. Jair dos Santos e; 185/07 – Interceder junto à Telefônica S/A, objetivando a
colocação de Orelhão na Vila Narciso Nogueira, Bairro do Serrote, Distrito do Remédio, do
Ver. Angelino Rodrigues e outros - desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER
CFO Nº 034, referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis,
relativo ao mês de Agosto/07 – desp.: Aguarde-se o Parecer do Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, para emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS: 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
Agosto/07; outra no valor de R$ 20.716,25 para o Pagamento de PAB FIXO, referente ao
mês de Agosto/07; da Câmara dos Deputados – sobre os recursos do orçamento da União
destinados a Salesópolis, no mês de Julho/07, no valor de R$ 276.409,88 – desps.: Arquivese, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. JAIR DOS SANTOS iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº
184, enfatizando que o excesso de sujeira, conseqüente do acúmulo de pedras,
favorecem também a
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proliferação de animais peçonhentos e, todos estes fatores, geram o mau cheiro que vem
incomodando a todos. Em seguida, também justificou seu Requerimento Nº 67, alertando
que, em caso de um incêndio de grandes proporções, Salesópolis não conta com estrutura,
haja vista que o Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes, demora, em média, uma hora
para chegar a Salesópolis, aumentando assim, a gravidade e proporção dos riscos.
Acrescentou que este requerimento é o primeiro passo para implantar, em Salesópolis, a
Defesa Civil. Finalizando, esclareceu que este intento visa dividir o socorro com o Corpo de
Bombeiros, que também pretende implantar uma base nesta cidade, para atendimento de
resgate e salvamento. Passando a presidência ao vice-presidente, Ver. Sérgio dos Santos,
o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente seu
Requerimento Nº 67, dizendo que, desta vez, encaminha um abaixo-assinado dos usuários
do transporte coletivo que reiteram o pedido que já apresentaram, através deste orador, via
Indicação Nº 12, encaminhada em fevereiro do corrente. Enfatizou que, especialmente nos
dias de chuva, os usuários tentam se proteger, utilizando o ponto de ônibus localizado do
outro lado da pista, expondo-se à sérios riscos quando da travessia. Retomando a
presidência e não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a
ORDEM DO DIA, solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
Requerimento de Urgência Especial Nº 002/07. Terminada a leitura, foi o citado
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por oito votos favoráveis e um
contrário do Ver. Sérgio dos Santos. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente
suspendeu a sessão por quinze minutos, para que as comissões se reunissem e emitissem
os pareceres ainda pendentes, referentes aos projetos que seriam deliberados na presente
Ordem do Dia. Reiniciados os trabalhos, constatada a presença de todos os Vereadores, o
Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR
Nº 023, CACIT Nº 002 e CFO Nº 035/07, todos recomendando a aprovação do PROJETO
DE LEI Nº 021/07 (Dispõe sobre o tratamento às microempresas e empresas de pequeno
porte e dá outras providências); CJR Nº 024, COSPES Nº 008 e CFO Nº 036/07, todos
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 023/07 (Disciplina a formação,
tramitação e arquivamento de processos, recebimento de expedientes e papéis de natureza
diversas, que tratem de assuntos de cunho administrativo, no âmbito da Prefeitura da
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências); CJR Nº 021, CHU Nº 001 e
CFO Nº 037/07, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 024/07 (Dispõe
sobre autorização para o Poder Executivo firmar Termo de Convênio com a Secretaria de
Habitação mediante a orientação e apoio técnicos nas ações municipais de regularização de
parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais e dá outras providências); CJR Nº 025,
COSPES Nº 009 e CFO Nº 038/07, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI
Nº 025/07 (Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo firmar Termo de Convênio com
o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e
dá outras providências), todos de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura foram os
citados projetos submetidos à única discussão e votação, sendo todos aprovados por
unanimidade, 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
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VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou os organizadores da 9ª Festa do Peão
Boiadeiro, estendendo os elogios ao Sr. Prefeito Municipal que liberou a entrada ao recinto,
nos quatro dias da festa. Alertou, entretanto, que verificará os gastos no balancete da
Municipalidade, haja vista que todos conhecem as péssimas condições financeiras da
Prefeitura Municipal local. Citou como exemplo desta situação, o atraso no pagamento da
conta de energia elétrica, causando o corte em um setor municipal, portanto, não considera
justo que o Prefeito Rafael libere a portaria de uma festa, se não tem recursos para pagar
uma conta de energia elétrica. Sugeriu, caso esta decisão venha prejudicar ainda mais os
cofres públicos, que o Sr. Prefeito Municipal pague as despesas que assumiu com dinheiro
do seu próprio bolso. Reportando-se ao caso do caminhão “muc” da Frota Municipal que, há
três anos, foi desmontado pelo Diretor Municipal - Sr. Renatinho, que se propôs a reformálo, levando-o para sua casa. Lembrou o orador que, na ocasião, considerou estranha tal
situação, conversou com o Sr. Prefeito Municipal e o referido caminhão foi devolvido ao
pátio da Municipalidade, contudo, a carcaça está jogada, o caminhão desmontado e sem
pneus, enquanto a Prefeitura Municipal necessita de um veículo idêntico para buscar
madeiramento. Lamentou que o citado veículo oficial esteja sem nenhuma serventia,
virando sucata no pátio do Setor de Obras, motivo pelo qual apresentará um requerimento,
na próxima sessão, para que o Sr. Prefeito determine seu conserto e disponibilize para os
serviços públicos necessários, haja vista tratar-se de patrimônio público municipal. Enfatizou
que o vereador tem como função fiscalizar, portanto, sempre estará de olho nas ações da
Administração Municipal, especialmente, as que causem prejuízos aos cofres públicos.
Parabenizou o Nobre Par Mário Barbosa Pinto pelo excelente trabalho que vem
desenvolvendo na CFO – Comissão de Finanças e Orçamento, inclusive, constatando que o
Sr. Prefeito paga, mensalmente, um valor absurdo de sete mil e seiscentos reais para o
funcionamento do Balcão de Empregos, mas, não dispõe de recursos para arrumar um
caminhão e pagar a conta de energia elétrica de setores municipais. O orador também se
comprometeu a apresentar, na próxima sessão, outro requerimento questionando o número
de pessoas empregadas via este balcão e, caso constate não haver retorno suficiente,
sugerirá a redução dos custos, como por exemplo, entregando o prédio alugado atual e
adaptando um espaço próprio municipal para abrigar o referido balcão. Por fim, lamentou
que se gaste tanto, enquanto os motoristas recebam apenas dez reais como diária, valor
que considera baixo demais e, motivo pelo qual também apresentará proposição solicitando
reajuste. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou lembrando que, há três
anos, ocorreu uma colisão entre duas bicicletas na Rua XV de Novembro, quando uma das
vítimas teve fratura cranial e, até hoje, submete-se a tratamento. Lamentou este fato e
comentou que já presenciou e tomou conhecimento de que os ciclistas batem nos
retrovisores dos carros, muitas vezes quebrando-os, devido à imprudência e falta de
legislação pertinente. Entretanto, nesta data, tomou conhecimento de que, não havendo
ciclovia, ainda que a rua seja de mão-única, no caso de uma colisão, o ciclista, ainda que
imprudente, sempre tem razão em detrimento do motorista que será culpado. Citou como
exemplo de imprudência, os ciclistas que descem da Rua José Francisco de Melo e
acessam a Rua XV de Novembro, na altura da Loja do Sr. Orlando Pagano, na contra-mão
e, devido à falta de visibilidade favorece a colisão.
A oradora disse que consultará os
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procedimentos a serem adotados, pois, no último sábado, novo acidente aconteceu,
envolvendo carro e bicicleta, ocorrência presenciada por seu marido, Marcelo Duque e uma
de suas filhas, cuja ciclista, segundo informações, também teve fratura cranial. Finalizando,
a oradora questionou qual procedimento a Municipalidade adotará neste caso, haja vista
tratar de mais um acidente com vítima, necessitando de urgentes medidas preventivas. O
SR. PRESIDENTE disse que os carros obedecem a lei de trânsito, mas, os ciclistas a
infringem e não são punidos, nem obrigados a obedecê-la, daí a necessidade de implantar
legislação própria. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER.
JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA que, lamentando a grande diferença no tratamento
dispensado à área central de Salesópolis, ao Distrito do Remédio, Bairro Bragança e
Colônia Japonesa, ressaltou que as máquinas do Consórcio Três Rios, que deveriam
atender primeiro os japoneses, até o momento, nada foi encaminhado para lá. Declarou-se
preocupado, pois, em breve, o prazo vencerá e as máquinas terão que ser disponibilizadas
a outro município, sem atender os agricultores da Colônia Japonesa. Questionou o motivo
desta discriminação e declarou estar certo de que o Sr. Prefeito Municipal procurará por
votos junto à população do Distrito do Remédio, nas eleições que se aproximam, contudo,
espera que a população esteja alerta e não se iluda com promessas, como a de arrumar o
campo de futebol do Distrito do Remédio que, até o momento, não foi cumprido. Disse que
os atletas do Distrito do Remédio também reclamam da Secretaria Municipal de Esportes,
que nunca tem verba para atendê-los, mas sempre atende os atletas de Salesópolis.
Questionou se há “retaliação” ao Distrito do Remédio e qual o motivo, uma vez que nenhum
benefício vem sendo oferecido àquela população. Retomando sobre as máquinas do
Consórcio Três Rios, o orador disse saber que há estradas em que foram passadas mais de
uma vez, enquanto há outras no Distrito do Remédio que não passa nem trator, devido às
péssimas condições, espera então que, na eleição, a população “dê o troco” ao Prefeito
Rafael. Lamentou, por fim, que nem ele, nem o Nobre Par Angelino Rodrigues,
representantes do Distrito do Remédio, sejam atendidos pelo Sr. Prefeito Municipal. O SR.
PRESIDENTE comunicou que, estando na última sexta-feira, no Setor Municipal de Obras,
tomou conhecimento que, naquele dia, pela manhã, uma das máquinas do Consórcio Três
Rios, foi encaminhada para o Distrito do Remédio. Disse não saber se outros equipamentos
também foram, mas, procurando saber o destino delas, recebeu tal informação. Declarou
reconhecer que é pouco tempo para todos obterem tais informações, pois, neste momento,
ainda é segunda-feira à tarde e tudo ocorreu na sexta-feira, mas, enfatizou que, buscando
saber o destino das máquinas para acompanhar os serviços, soube que uma delas atendia
o Distrito do Remédio. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES também parabenizou os
organizadores da 9ª Festa do Peão Boiadeiro de Salesópolis, apesar do grande número de
reclamações que recebeu na sexta-feira, de manhã, acerca da altura do som da festa, que
iniciou-se na noite anterior. Ao procurar os responsáveis para tomar providências, tomou
conhecimento de que a medida seria adotada e, naquela noite, percebeu que foi baixado,
portanto, uma festa muito bonita e digna de elogios. Quanto à manifestação de um dos
Nobres Pares que o antecedeu, o orador disse que, se o Prefeito Municipal não atende o
Ver. Angelino Rodrigues, que é do seu partido, que dirá ele que, nos últimos dias, esteve
no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, solicitando providências com relação ao rio existente
segue fls.
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entre a Rua Braz Torraga e Avenida Professor Adhemar Bolina. Lembrou que os Nobres
Pares Vereadores Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto já solicitaram o mesmo serviço
e não foram atendidos, tanto que, acompanhando uma senhora em averiguação no local,
foi constrangido por um morador daqueles arredores que disse não adiantar ver, pois, todo
mundo já viu e ninguém resolveu nada. Lamentou, novamente, passar por tal situação que,
sempre ocorre, porque as pessoas não entendem que os Vereadores têm a função de
solicitar serviços e fiscalizar, mas, o órgão executor é o Poder Executivo. Retomando sobre
o problema do referido rio, disse que há proliferação de ratos e cobras no local, contudo, há
também crianças morando naqueles arredores e, embora os Vereadores venham expondo a
necessidade da limpeza, o Sr. Prefeito Municipal não os atende. Lembrou ainda que ele e
outros Vereadores já solicitaram ao Sr. Prefeito Municipal a dispensa de sua enteada do
quadro funcional da Prefeitura, quando ele lhes disse que falavam bobagens, contudo, em
um documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Nobre Par Sérgio dos
Santos acabara de entregar-lhe, tratando sobre uma concorrência pública, ocorrida na
Prefeitura Municipal de Arujá, cujos responsáveis eram aquele prefeito e, como Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, a Sra. Daniele Tenório, também funcionária da
Prefeitura Municipal de Salesópolis, a mesma enteada citada anteriormente. Terminada a
leitura, o orador questionou como o Sr. Prefeito Municipal consegue manter uma
funcionária, no caso sua enteada, ocupante do cargo de Diretora, com carga horária de
quarenta horas semanais, nos quadros da Municipalidade Salesopolense e trabalhando na
Prefeitura Municipal de Arujá. Por fim, disse que, embora ela seja enteada do Sr. Prefeito
Municipal, a situação pode até não ser ilegal, mas é imoral. Finalizando, disse que fará um
levantamento, junto com os Vereadores Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto, que
integram com ele a CFO – Comissão de Finanças e Orçamento e, se apurar irregularidade,
tomará as providências. 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 24 de Setembro de 2007.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
1º de Outubro de 2007.

