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ATA DA 27ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Outubro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
quinze  dias  do  mês  de  Outubro  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Vigésima  Sétima  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:  MENSAGEM Nº 1002 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI 
Nº 029/07 (Dispõe sobre alteração das tabelas II – Vencimentos, dos anexos I das Leis 1491 
e 1492, ambas de 21 de novembro de 2006, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se 
os  Pareceres  das  comissões  permanentes;  INDICAÇÕES  solicitando  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  Nºs:  195 – Determinar ao setor competente, pintar uma faixa de pedestres na 
Rua São Sebastião, próximo ao Supermercado Okamura, no entroncamento daquela via 
com a Avenida Victor Wuo, bem como colocar uma placa de trânsito, orientando os veículos 
que transitam naquele trecho; 196 – Determinar ao setor competente, elaborar e efetivar 
uma Campanha de Conscientização para a importância da Coleta Seletiva no Município, 
quando também deverá divulgar os bairros e dias de coleta, expondo faixas e cartazes para 
conhecimento geral, ambas do Ver. Jair dos Santos; e 197 – Solicitando à Sabesp, tapar um 
buraco localizado em frente à propriedade do Ver. Angelino Rodrigues, à Rua São Vicente, 
Nº 60 – Distrito do Remédio, dos Vers. Angelino Rodrigues e Júlio Toshimitsu Kodama - 
desps.:  Encaminhe-se,  lidas  no  Expediente;  BALANCETE  FINANCEIRO  DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/07 – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento; COMUNICADO do Ministério da Educação – sobre a liberação de 
recursos financeiros  no valor  de R$ 11.148,31,  referente a 7ª  Parcela  para o PNATE – 
desp.: Arquive-se, 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 195, enfatizando que há muito movimento no citado cruzamento, expondo os 
pedestres  à  riscos  de  atropelamento.  Também  justificou  sua  Indicação  Nº  196,  a  qual 
apresentou atendendo reclamos da população que não separa os materiais recicláveis por 
desconhecer  o  dia  da  coleta.  Por  fim,  ressaltou  a  importância  da  coleta,  reiterando  a 
necessidade de divulgação para que mais pessoas se engajem na campanha. Não havendo 
mais  oradores  inscritos,  nem  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.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
disse que,  nos jornais regionais,  foi  publicado que o Prefeito Rafael  acha vergonhosa a 
atitude de algumas lideranças deste município,  que estão apoiando  um pré-candidato à 
Prefeito, do município vizinho. Enquanto um destes líderes, disse  que  vergonhoso  mesmo, 
é a filha deste mesmo Prefeito trabalhar  em  duas 
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prefeituras,  Salesópolis e Arujá, pagar tantos aluguéis,  a cidade contar com tantas ruas 
esburacadas e que, há um mês, uma senhora lhe solicitou a limpeza de um rio e, até o 
momento, não foi atendida. Acrescentou que, se há motivos para se envergonhar, o Prefeito 
atual tem muitos e que, por tal mesmo motivo, ele (o orador) pensa em apoiar pessoas que 
queiram o bem do município, haja vista que, os Vereadores sequer conseguem atendimento 
da Empresa Júlio Simões aos reclamos constantes dos usuários. Finalizando, dirigindo-se 
ao  Sr.  Presidente,  questionou-o  se  já  conseguiu  agendar  a  reunião  com  o  Secretário 
Municipal de Saúde, Diretor da Santa Casa local e com representantes da EMTU, conforme 
solicitou  em  sessões  anteriores.  O  VER.  SÉRGIO  DOS  SANTOS  parabenizou  o  Sr. 
Presidente pela Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, realizada no último dia 
doze, no salão nobre da Escola Estadual  Professora Olga Chakur Farah, bem como às 
funcionárias  deste  Legislativo,  pela  organização.  Registrou,  em  nome  dos  Vereadores-
Professores, Deise e Claudinei, suas homenagens a todos os professores deste município, 
por esta data festiva a toda classe. Em seguida, corroborou a manifestação do orador que o 
antecedeu, acrescentando que, cada Vereador apóia o candidato que quiser, pois, desfruta 
de livre-arbítrio. Disse que responderá aos ataques do Prefeito Rafael nos jornais da região, 
assim como ele fez às críticas, acrescentou ainda que, na oportunidade,  também pretende 
divulgar  o  que  considera  vergonhoso da  atual  Administração  Municipal.  Disse  que,   na 
próxima sessão,  exporá e comentará um problema que o Sr. Renato, morador do Bairro 
Totozinho Cardoso, lhe apresentará acerca da área de esporte e, finalizando, disse que, há 
muito,   aquele  bairro  está  totalmente  abandonado  pela  referida  Secretaria  Municipal. 
Passando a presidência ao vice-Presidente,  Ver. Sérgio dos Santos, o  VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que, há muito, vem fazendo um trabalho junto à 
Empresa  Júlio  Simões  e  EMTU,  para  atender  os  usuários  do  transporte  coletivo  que 
reclamam de diversos problemas. Comentou que, nesta data, em resposta a uma indicação 
sua, o Sr. Prefeito informou que encaminhou, àquela empresa, ofício e fotos dos pontos de 
ônibus da Rodovia SP-88, que necessitam de cobertura, à exemplo do ponto localizado em 
frente  ao  obelisco  da  Barragem  de  Ponte  Nova,  esperando  que  tal  documento  venha 
reforçar a cobrança que fará na reunião que agendará, a pedido do  Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes,  quando pretende tratar sobre os abrigos nos pontos de ônibus. Disse ainda que, 
nesta oportunidade,  explicará os problemas enfrentados pelos usuários e seu agravamento 
com a temporada de chuvas que se aproxima. Lembrou ainda que, um usuário lhe contou, 
que chegou duas horas atrasado no serviço devido à falta de ônibus em horário previsto, ou 
seja, simplesmente não teve ônibus naquele horário. Comentou que aquele usuário nunca 
levara uma advertência no serviço, sendo aquela, a primeira vez, em muitos anos. Por fim, 
informou que o referido usuário pretende levar  o caso à Justiça,  acionando o direito  do 
consumidor/usuário,  para evitar reincidência, bem como que outros empregados sofram o 
mesmo constrangimento por uma culpa que não lhe cabe, mas à empresa de transporte. 
Retomando a  presidência  e  não  havendo  mais  oradores  inscritos,  o  SR.  PRESIDENTE 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do OFÍCIO Nº 369/07 encaminhado 
pelo  Senhor  Prefeito  Municipal,  agradecendo  a  todos  que  participaram  direta  ou 
indiretamente na realização do evento em homenagem ao Dia das Crianças,  ocorrido no 
último dia doze de outubro, no trecho novo da Avenida Professor Adhemar Bolina,  por onde 
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passou,  segundo cálculos da Polícia Militar,  oito mil  pessoas, entre crianças e adultos, 
todos se alimentando e brincando gratuitamente.  Terminada a leitura, o  Ver. Sérgio dos 
Santos, de sua cadeira, reclamou o fato dessa matéria não ser lida junto às demais, na fase 
do Expediente, mas, somente após a manifestação dos oradores inscritos, impossibilitando 
qualquer comentário acerca do assunto.  O  Ver. Júlio Toshimitsu Kodama,  também de 
sua cadeira,  manifestou-se igualmente contrário à leitura de tal ofício.  O SR. PRESIDENTE 
esclareceu que acabara de receber o citado documento e, atendendo pedido do Sr. Prefeito 
Municipal, antes de declarar encerrada esta sessão, solicitou sua leitura para conhecimento 
de todos.  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 15 de Outubro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
22 de Outubro de 2007. 
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