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ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Outubro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos
vinte e dois dias do mês de Outubro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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. Sérgio 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs 079 – Informar a
quem compete a autorização para retomar o funcionamento da Usina da Light, vantagens e
desvantagens para a cidade, quanto gerará de economia e emprego e se o meio-ambiente
não será prejudicado com tal funcionamento; 080 – Cópia integral do Certame Licitatório
que concedeu a exploração da Funerária Municipal, incluindo seus adendos e anexos, e dos
Decretos Municipais que modificaram o nome da concessionária com seu embasamento
jurídico; 081 - Informar quais serviços o Posto de Atendimento da Empresa Bandeirante
Energias do Brasil de Salesópolis oferece e quais são oferecidos pelo de Mogi das Cruzes,
bem como requer seja esclarecido àquela empresa, que o objetivo deste questionamento é
evitar que o atendimento se restrinja à pedido de 2ª via de conta e de ligação e corte de
energia, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 198 – Determinar ao Setor
Municipal de Obras, fazer uma vistoria na ponte do Rio Paraitinga, localizada no Bairro do
Itaguassu, do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 199 – Interceder junto à Empresa
Bandeirante Energias do Brasil, visando a divulgação do Cadastro para redução de custos
aos moradores da zona rural, bem como que o referido cadastramento seja realizado no
Posto de Atendimento local; 200 – Atentar-se às sugestões que apresenta acerca de um
planejamento festivo, cultural e de lazer, para bem atender os turistas e familiares dos
salesopolenses, no pe´riodo de 02 de Novembro/07 ao Carnaval de 2008; 201 – Inserir no
Calendário Cultural e Festivo deste Município, a festa do Peão Boiadeiro, agendando-a
sempre no mês de Setembro de cada ano; 202 – Acionar a Empresa Bandeirante Energias
do Brasil, solicitando a adoção de medidas técnicas que evitem o desperdício de iluminação
pública e, conseqüentemente, do dinheiro público; 203 – Buscar parcerias a fim de
diagnosticar a situação de falta de água em diversas propriedades rurais, adotar medidas
educativas e preventivas evitando o seu agravamento, bem como realizar um trabalho
conjunto de conscientização e busca de solução juntamente com as escolas rurais e
população do bairro; 204 – Determinar à Secretaria Municipal competente, a elaboração de
projeto visando a reforma do atendimento no Centro de Fisioterapia Municipal e, se
possível, sua transferência para um prédio mais próximo da área central, todas do Vereador
Claudinei José de Oliveira; 205 – Interceder junto ao órgão competente, objetivando a poda
segue fls.
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das árvores e capina do calçamento do paredão da Rua XV de Novembro, localizado entre
a “Vila Henrique” e o Mercadinho do Português; 206 – Interceder junto ao Setor de Zoonoze
Municipal, adotar providências objetivando a apreensão dos cães, especialmente, da raça
Pit Bull, que andam soltos pelas ruas da cidade, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto e
outros; 207 – Adotar as providências necessárias, objetivando a limpeza do terreno
particular localizado na Rua Expedicionário Francisco de Melo, próximo ao Nº 176, na área
central desta cidade, onde há grande quantidade de ratos, da Verª. Deise Aparecida Corrêa
Duque e outros; 208 – Transformar em Projeto de Lei, o anteprojeto que encaminha, criando
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, da Estância Turística de
Salesópolis, bem como o Decreto que o regulamenta, do Ver. Jair dos Santos - desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO da Empresa Júlio Simões, informando que
investiu um valor de suma importância para aquisição de onze ônibus novos para substituir
a frota que vem operando nas linhas que atendem o município de Salesópolis, a partir de
dezenove de outubro, bem como aumenta o número de viagens na Linha para compensar a
diminuição de assentos em cada carro; COMUNICADOS: do Ministério da Educação –
sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 158,40 para o Programa PNACPNAE CRECHE, emitido em 02 de Outubro/07; R$ 14.489,20 para o PNAE, sendo R$
5.746,40 para o ensino Fundamental da Rede Estadual, R$ 2.252,80 para o Ensino PréEscolar da Rede Municipal e R$ 6.490,00 para o Ensino Fundamental da Rede Municipal;
do Ministério da Saúde – sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 600,00
para o Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, referente ao mês de
Setembro/07; e de R$ 1.523,27 par ao Pagamento de Medicamentos dos Grupos de
Hipertensão e Diabetes (HD1.15), referente ao mês de Setembro/07; no valor de R$
1.258,35 para o Pagamento de Medicamentos dos Grupos de Asma e Rinite (AR 0,95),
referente ao mês de Setembro/07; no valor de R$ 2.534,10 para o Pagamento de Teto
Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS (EX-TFECD), referente ao mês de Setembro/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 oralmente seu Requerimento Nº 81, enfatizando que seu objetivo é ampliar o
atendimento oferecido no Posto de Atendimento local da empresa Bandeirante de Energia,
como, por exemplo, o cadastramento dos moradores da zona rural para obterem os
benefícios dos menores custos para a área rural, ou seja, custo de iluminação rural.
Também justificou seu Requerimento Nº 80, enfatizando que o apresentou para ter
conhecimento da situação, a fim de evitar erros que prejudiquem a população, como é o
caso do monopólio que só traz prejuízos e, também o apresentou por acreditar que a
concessão à Funerária, venceu no mês de junho ou julho deste ano. Quanto ao
Requerimento Nº 79, disse ter visto nos jornais da região, matérias diversas sobre a antiga
Usina da Light e quer saber quem serão os beneficiados com a retomada do seu
funcionamento. Propôs uma reunião com os representantes da Fundação Usina Parque e
os Poderes Legislativo e Executivo para discutirem diversos assuntos, como a situação dos
funcionários daquele local, visto que, de Salesópolis, só são contratados para setores de
limpeza e manutenção. Lembrou que a Usina pertence à Salesópolis e que este município
já sofre inúmeras restrições ambientais e legais que impedem seu progresso, por isso, quer
segue fls.
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saber as reais vantagens dessa reativação. O VER. JAIR DOS SANTOS justificou sua
Indicação Nº 208, esclarecendo que, em virtude de áreas que estão na eminência de
acontecer algumas catástrofes, esta criação é de fundamental importância para prevenir
acidentes e monitorar áreas de risco. Reportando-se ao ofício da Empresa Júlio Simões,
parabenizou o investimento na aquisição de onze novos ônibus e justificou sua ausência
quando da apresentação dos carros, dizendo não ter tomado conhecimento do evento.
Acrescentou que espera, com este investimento, resolver os antigos problemas enfrentados
pelos usuários e diminuam assim as constantes e graves reclamações. Finalizou
parabenizando o Sr. Moraes, representante da referida empresa, presente nesta sessão
dizendo que, daqui para frente, espera que os Vereadores possam comentar coisas boas da
empresa e dos serviços que presta no Município. O VER. ANGELINO RODRIGUES
justificou sua Indicação Nº 198, enfatizando que as vigas da ponte estão deterioradas,
restando apenas o travessão, e a cada dia, aumentam os buracos na referida ponte,
expondo os transeuntes a sérios riscos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES
manifestou seu total apoio à Indicação Nº 208, do Nobre Vereador Jair dos Santos,
especialmente, porque, desde que assumiu a vereança, vem solicitando um serviço na Rua
da Lapa mas, há doze anos, o mesmo muro é alvo de reivindicações e, sem solução, e
também alvo de chacota. Disse que, tentando solucionar o caso, esbarra sempre nas
questões afetas à Defesa Civil, órgão que desconhece existir no município, portanto,
manifestou seu total apoio à citada Indicação. Quanto ao ofício da Empresa Júlio Simões,
também parabenizou a empresa pela nova frota, ressaltando que sempre usa a tribuna para
reclamar os problemas enfrentados pelos usuários do transporte coletivo, principalmente ao
Sr. Moraes que vem, há algum tempo, participando das sessões deste Legislativo.
Acrescentou que, com a nova frota, os problemas atinentes ao transporte público coletivo
tendem a diminuir e, dirigindo-se ao Sr. Moraes, disse que, desde que tem participado das
sessões, os reclamos passaram a surtir efeitos, acreditando que ele tem procurado
soluções. Por fim, agradeceu a empresa pela atitude da troca da frota e disse esperar que o
atendimento e os serviços prestados aos usuários sejam melhores daqui por diante. 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 027 e CFO Nº 041/07, ambos recomendando a aprovação do
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 0004/07 (Concede Título de Cidadão Honorário
do Município ao SR. FRANCISCO WUO, e dá outras providências), de autoria do Ver. Júlio
Toshimitsu Kodama e outros. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à
discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja,
oito votos, dada a ausência do Ver. Sérgio dos Santos. Não havendo mais pauta a ser
tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que está prevista, para a
próxima sessão, única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 028/07 (Estima a
Receita e fixa a Despesa do Município de Salesópolis par ao exercício de 2008), de autoria
do Poder executivo e, em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA lembrou que, desde gestões anteriores, vinha cobrando a
implantação do Banco do Povo em Salesópolis e, desde novembro do ano passado, já
segue fls.
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funciona com sucesso nesta cidade. Elogiou o funcionário Márcio Barbosa, único da
agência local, que é muito competente e dedicado, tanto que, apenas no mês de agosto,
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totalizou R$ 28.371,21 em empréstimos para oito pessoas e, em setembro, R$ 30.7171,00
para sete pessoas. Acrescentou ainda que, conversando com aquele funcionário o
questionou acerca do total de clientes desde o início do funcionamento, quando ficou
admirado com a resposta de que foram cento e quatro clientes atendidos e beneficiados
com o pagamento em dezoito parcelas e juros mensais de apenas um por cento. Disse que
isto prova que o Banco do Povo é mais um benefício para Salesópolis, conquistado pela
atual administração, embora tenha tentado há anos e outros prefeitos não se empenharam
tanto. Concluiu enfatizando que há cidade vizinha que conta com quatro agentes bancários
e nenhuma transação bancária, enquanto que Salesópolis conseguiu atender cento e quatro
clientes com apenas um funcionário. Finalizando, reportou-se ao ofício lido no final da última
sessão, acerca das Comemorações do Dia da Criança, lembrando que, naquela
oportunidade, não comentou porque estava no final da sessão, mas que merece elogios,
tanto a Administração Municipal quanto os organizadores, pois, o evento agradou tanto as
crianças quanto os pais e familiares. O SR. PRESIDENTE lembrou que o Ver. Sérgio dos
Santos reclamou, na sessão anterior, não poder comentá-lo, mas, reiterou que o documento
foi entregue no final da sessão e disse que hoje, seria o momento para os comentários,
mas, infelizmente, aquele vereador era ausente. Retomando a ordem de inscrição,
concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que lembrou que, há,
aproximadamente três ou quatro meses, esteve com o Sr. Prefeito Municipal e alguns
moradores dos arredores do “morro da Torre”, quando ele prometeu arrumar aquele trecho
antes da temporada de chuvas, quando torna-se intransitável e, como nada fez até o
momento, espera que o Sr. Presidente deste Legislativo o cobre tal promessa. O orador
disse que, assim como este, há outros problemas simples de resolver, mas que não o
sendo, causam sérios transtornos e até expõem crianças à sérios riscos. Citou, como
exemplo, a EMEF Antonio Alves de Alvarenga, cujo professor reivindicou providências com
relação ao crescente número de pombos que fica sobre o refeitório e transmite doenças,
mas, o problema se arrasta sem solução. Dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando cobrar
providências do Prefeito Rafael, acrescentando que, no pátio da mesma escola, único
espaço para esporte e lazer dos alunos, há enormes valetas, portanto, bastaria colocar uma
calha para evitar os riscos que os alunos estão expostos, solicitando tal providência às
Secretarias de Esporte e Obras. O SR. PRESIDENTE garantiu que intercederá junto às
referidas secretarias para reforçar o pedido em benefício dos alunos. O VER. ANGELINO
RODRIGUES elogiou o atual Encarregado do Posto de Atendimento local da Sabesp, Sr.
Geraldo Camargo Júnior, enfatizando que ele vem mostrando trabalho e provando ser
competente para o cargo. Também elogiou a Empresa Júlio Simões pelos novos ônibus,
esperando que não cause mais problemas aos usuários. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO
disse que é muito cobrado sobre o atendimento e serviços da Empresa de Telefonia,
mormente porque, fizeram a extensão dos cabos telefônicos na área rural desta cidade,
mais especificamente nos Bairros dos Miranda, Paraitinguinha, Tietê Acima e Aterrado, mas,
apesar disso, quando os moradores solicitam novas linhas, recebem um orçamento com
taxas altíssimas. Solicitou ao Sr. Presidente agendar uma reunião com representantes
segue fls.
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daquela empresa, para expor esta situação e esclarecer que os sinais da torre de celular
não alcança vários bairros rurais, portanto, o telefone comum é a única alternativa de
comunicação. Disse ainda que, segundo informações, isto ocorre porque, quem recebe o
pedido de nova ligação, desconhece que foi realizado o prolongamento dos cabos
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telefônicos e, na reunião, espera esclarecer esta situação. O orador reportou-se à área de
saúde, dizendo que a Secretaria Municipal agenda consultas médicas e exames nos finais
de semana, mas, não disponibiliza motorista, causando grandes transtornos aos pacientes.
Sugeriu que tais agendas sejam efetuadas apenas de segunda a sexta-feira, quando os
motoristas trabalham, evitando que diversas pessoas percam oportunidades importantes
para sua saúde. Quanto à área de obras, disse que há três meses, encaminhou indicação,
solicitando limpeza nas ruas do Bairro Fartura, especialmente, da Rua São Sebastião, que é
a principal do bairro, mas, até o momento, ninguém deu atenção. Lamentou que, bastaram
alguns dias de chuva, para que a sujeira e areia fossem arrastadas pelas águas da chuva,
causando transtornos aos moradores, muitos dos quais, tiraram os montes de areia com
suas próprias enxadas para evitar maiores danos. Concluiu também lamentando que,
paralelamente a esta situação, a Rua XV de Novembro foi lavada, além de ter seus bueiros
limpos, motivo pelo qual questionou se o Bairro do Fartura não faz parte de Salesópolis.
Referindo-se à área de meio-ambiente, declarou seu apoio a Sra. Solange Wuo, Diretora da
pasta, a qual lhe informou que, nos próximos dias, lançará uma cartilha do que pode e não
pode fazer na cidade, ou seja, esclarecerá a população que tem dúvidas acerca das
construções em áreas urbanas e rurais, motivo pelo qual, enfrentam inúmeros problemas
quando requisitam ligação de água e energia elétrica. Não havendo mais oradores inscritos
o SR. PRESIDENTE comentou que, em atenção ao Ofício CM Nº 080/07, a Sabesp enviou
o Ofício Nº 007/07, respondendo diversos questionamentos acerca dos imóveis atendidos,
valor de tarifa residencial e comercial, beneficiários de tarifação diferenciada e motivo,
investimento neste município e outros. Após ler o ofício-resposta, disse que o valor da tarifa
residencial é metade da comercial e também do Poder Público. Disse achar isto um absurdo
e alvo de antigos questionamentos deste Legislativo, haja vista que Salesópolis fornece a
água, o produto que a Sabesp usa para obter seus lucros e não se beneficia disto. Por fim,
esclareceu que, se considerar o valor arrecadado no ano passado, a Sabesp, em trinta
anos, arrecadou trinta e cinco milhões em Salesópolis, portanto, deveria ter algum benefício
diante de tamanha quantia. Por fim, disse que solicitou tais informações porque, com a
assinatura de novo contrato, Salesópolis deve buscar alguns benefícios, baseados nesta
resposta. 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 22 de Outubro de 2007.
PRESIDENTE

:

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

