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 ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Novembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
três dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos 
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária.  Às quinze horas, 
horário regimental, a Sra. 2ª Secretária 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, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 060 – Informações diversas 
acerca das obras realizadas na cidade; e 061/08 – Informações diversas acerca dos 
recursos financeiros destinados e aplicados na Área de Saúde Municipal, especialmente, na 
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira – 
desps.: Aprovados, encaminhe-se; OFÍCIOS Nº:  652/08 - da Caixa Econômica Federal, 
comunicando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 67.493,08 para o Programa 
Turismo no Brasil – Modalidade Sinalização Turística;  108/08 – da Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan, solicitando providências junto ao Prefeito Municipal acerca 
do cumprimento do contrato em vigor com aquela entidade,  relativo ao repasse de verba 
para manutenção do Pronto Socorro e Atendimento ao Parto,  e obediência às leis de 
responsabilidade fiscal; REQUERIMENTO do Advogado Éden Wuo, ex-procurador da 
Municipalidade,  solicitando à Câmara Municipal averiguar a legalidade da obra paralisada 
da Quadra Coberta do Fartura – 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 reportando-se ao OF Nº 108 da Santa Casa local, lembrando que a 
Câmara também aprovou recursos extras a esta entidade de saúde, e que sempre defendeu 
a transparência da aplicação dos recursos, o que não ocorreu nestes anos. Também 
lembrou que o Nobre Par Sérgio dos Santos foi autor de uma lei que determinava a afixação 
da prestação de contas da Santa Casa em local visível para que a população tivesse 
acesso, mas a lei não foi cumprida, assim como, há muito, os Vereadores questionam 
algumas situações daquela área. Quanto à cobrança do cumprimento do contrato por parte 
do Poder Executivo, o orador lembrou ainda que, numa das reuniões realizadas, os 
Vereadores questionaram sobre a existência de dotação orçamentária para aumentar o 
repasse, que consideravam alto, e a resposta foi positiva. Diante disto, se alguma coisa deu 
errado, questionará o Chefe do Poder Executivo porque muitas vezes foi solicitada, via 
documento ou reunião, uma auditoria na Área de Saúde, mas, não houve nem resposta 
nem auditoria. Disse que a Área de Saúde Municipal é “um saco sem fundo”, onde se aplica 
muito e vê pouco resultado correto e concreto. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 
61, através do qual apresenta diversos questionamentos, pois soube que, na época de 
eleição, o atacaram em palanques políticos porque ele vivia questionando a Área de Saúde. 
Contudo, lembrou que os Vereadores ainda terão muito tempo para discutir e mostrar, no 
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final dos próximos anos, quem tem razão nesta história. Também recordou que, além de 
aprovar o aumento no repasse mensal da Prefeitura Municipal para a Santa Casa, os 
Vereadores também aprovaram um recurso para pagar dívidas antigas, sem as quais, 
outros recursos seriam suspensos e disse ainda acreditar que, se não lhe falha a memória, 
havia retenção na folha de pagamento, mas, a respectiva dívida não era paga. 
Prosseguindo, disse que a Administração Pública deveria ter ouvido mais esta Casa de Leis 
e realizado uma auditoria bem feita, pois, embora cobrem os recursos, realizam obras 
naquela unidade de saúde, enquanto há falta de médicos para o atendimento básico. Disse 
que ainda esperará pela auditoria para levantar os problemas que persistem no sistema de 
saúde, mas, também esperará receber o levantamento solicitado no seu Requerimento Nº 
61 para que tanto ele quanto outros Vereadores provem a luta que enfrentaram em 
benefício do Setor de Saúde, seja na conquista de recursos para aquisição de veículo ou 
outros aparelhos,  como é o caso do conquistado equipamento para ultrassonografia.  
Reportando-se ao seu Requerimento Nº 60, o orador disse esperar a resposta porque 
solicita informações diversas acerca do asfaltamento e recapeamento de diversas ruas, 
quais metragens e quando a obra será iniciada e concluída, a fim de esclarecer à 
população. Por fim, disse que os jornais e o próprio Programa Fantástico da Rede Globo, 
vêm divulgando os desfalques na área de saúde, alguns no valor de cem mil, outros de cem 
milhões, portanto, os Vereadores devem cobrar, diariamente, a transparência na aplicação 
dos recursos, para que seja exposto tanto aos munícipes quanto àqueles que intermediaram 
as liberações.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que assinou 
um requerimento nesta tarde, que entrará na próxima sessão, também acerca da Área da 
Saúde, pois, até as vésperas da eleição tudo era possível, os carros eram liberados nos três 
períodos para conquistar votos e, logo após as eleições, a população passou a correr atrás 
deste Legislativo, embora sabendo que a função de assistente social não cabe a este órgão, 
solicitando veículo para o transporte a hospitais da região porque a Secretaria Municipal de 
Saúde não cumpre mais os agendamentos. Disse que a Secretaria Municipal de Saúde está 
cortando gastos para fechamento de contas e, embora o orçamento fosse para o ano todo, 
cada hora é uma desculpa, como falta de carro, falta de motorista, entre outros, 
prejudicando aqueles que têm importantes cirurgias ou tratamentos e que sequer são 
comunicados por antecedência, criando esta correria atrás do Poder Legislativo para 
socorrê-los. Considerou um descaso com a população e também concordou com a 
necessidade de transparência para evitar transtornos, prejudicando a saúde da população. 
Disse que a obrigação do Poder Público é o pronto atendimento e, se a Santa Casa local 
não fizer o serviço, o Posto de Saúde deve fazê-lo, contudo, lamentou que, todo final de 
mandato, à exemplo do ex-prefeito Francisco Rodrigues Corrêa, que deixou um convênio 
sem cumprir e uma dívida superior a trezentos mil reais, novamente se acumulem dívidas. 
Reiterou a necessidade de transparência com a aplicação dos recursos públicos, evitando 
que a Câmara Municipal seja responsabilizada pela falta de fiscalização. Lembrou também 
dos inúmeros requerimentos com prazos vencidos que o Chefe do Poder Executivo ainda 
não respondeu.  Falou que os compromissos são assumidos para quatro anos e devem ser 
cumpridos e questionou por que não são cortados os diretores municipais que ficam 
“zanzando pelas ruas”, economizando os valores dos seus salários, ao invés de cortar  
                                                                                                                                                                       segue fls. 03 
 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS     
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

 

continuação da Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Novembro de 2008.                                      FL. 03 
 
 
gastos com transporte de pacientes. Acrescentou, por fim, que deveria cortar os ocupantes 
dos cargos de alto escalão que não estão trabalhando e desenvolvendo seu papel, para, 
depois, cortar os atendimentos emergenciais.  Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada na última 
sessão, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer CFO Nº 042/08 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 028/08 (Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Salesópolis, para o exercício de 2009). Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente colocou o referido projeto em discussão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA informou que, para o ano de 2009, está previsto um valor superior a dois milhões 
e meio do previsto para este ano. Acrescentou que, na Área de Saúde poderão ser 
utilizados três milhões seiscentos e noventa dois mil reais e na Área de Educação o valor é 
de sete milhões quinhentos e oitenta e quatro mil reais, considerando-se ainda a 
possibilidade de suplementar vinte e cinco por cento do orçamento. Concluiu dizendo que o 
recurso é suficiente para que a nova legislatura coloque em prática os vários programas e 
projetos que não se conseguiu realizar neste ano.  Ninguém mais se manifestando, foi a 
referida matéria submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA comentou que, segundo 
informações, a Polícia Militar, através do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes, 
superior regional do comando local, pretende implantar um novo sistema de policiamento 
nos Bairros Quatinga e Pindorama, de Mogi das Cruzes, sugerindo que o mesmo também 
seja implantado no Distrito do Remédio. Esclareceu que, neste novo sistema, o Comando 
Policial disponibiliza uma casa e viatura para que um Policial Militar resida e possa fazer os 
primeiros atendimentos à comunidade. Disse que esta Casa de Leis deve se adiantar e 
pedir que todos envidem esforços para que, tão logo este novo sistema seja implantado em 
Mogi das Cruzes, Salesópolis também conquiste este serviço para atender os moradores do 
Distrito, garantindo um mínimo de sensação de segurança. Por fim, disse que apresentará 
uma proposição, na próxima sessão, solicitando ao Sr. Prefeito que determine a fiscalização 
em imóveis abandonados e notifique os proprietários, evitando riscos e prejuízos a 
população. Lembrou que o Código Civil, em seus Artigos 1275 e 1276, dá à Administração 
Municipal o direito de usucapião desses imóveis, abandonados e com impostos atrasados, 
passando a utilizá-los em benefício da comunidade ou para abrigar órgãos públicos. Por fim, 
disse esperar que se faça justiça para evitar tantos reclamos da população com relação a 
tais abandonos, tanto dos imóveis quanto dos seus respectivos impostos. 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 03 de Novembro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
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1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Novembro de 2008.  


