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               ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Maio de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos vinte 
e quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá 
– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º 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 sessão anterior.  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 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:  067 – Informar 
se já existe um local definido para a transferência do CRAS. Em caso positivo, informar o 
endereço, em caso negativo, quais providências estão sendo adotadas para a necessária 
transferência, e quantos e quais profissionais atuam no referido centro, do Ver. Agnaldo 
Bueno;  069 – Prestar informações diversas acerca das reivindicações apresentadas na 
reunião, realizada no final do mês de março, no Bairro da Pedra Rajada; 070 – Prestar 
informações diversas e enviar os documentos que relaciona, acerca da distribuição da 
Vacina H1N1 desta cidade;  071 – Informar quais medidas já foram adotadas pela 
Administração Municipal para atender as reivindicações apresentadas na reunião realizada,  
no mês de abril,  com a comunidade do Bairro Padre José, com seus respectivos prazos de 
conclusão;  072 – Enviar o Plano de Trabalho ainda pendente, relativo ao recurso da 
Emenda conquistada pelo PR – Partido da República, para recapeamento de diversas ruas 
desta cidade, inclusive, da Rua 31 de Março, com as datas de início e previsão para 
conclusão das obras, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira;   073 – Prestar informações 
diversas acerca dos medicamentos da Cesta-Básica, bem como enviar uma relação dos que 
são distribuídos aos pacientes atendidos pela rede municipal, do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira; e 068/10 – Solicitando à Telefônica S/A, esclarecer se existe algum estudo para 
dotar o Bairro da Nascente,  do serviço de telefonia fixa; em caso negativo, em quanto 
tempo poderá fazer os estudos e, em caso da inexistência de plano para este fim, quais 
gestões são necessárias para obter o serviço com seus respectivos custos de implantação, 
bem como solicita o agendamento de uma reunião nesta Casa de Leis para tratar sobre este 
e outros casos relacionados ao sistema de telefonia fixa nos Bairros Ribeirão do Pote, Tietê 
Acima Pico Agudo e,  ao longo da Rodovia SP-88, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – 
desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
139 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção que se faz necessária na 
ponte localizada na Rua Padre Manoel ou, se for o caso, construir nova ponte, bem como 
solicita a retirada do entulho acumulado próximo àquela ponte, do Ver. Agnaldo Bueno;  140 
– Determinar o patrolamento da estrada que interliga as Estradas da Petrobrás e Nascente 
(Ramal do Joaquinzão), bem como que sejam tomadas medidas com relação à saída de 
água que tem ficado empoçada, prejudicando ainda mais as condições de tráfego; e 141/10 
– Determinar o patrolamento da Estrada do Reinor/José Venâncio, ambas do Ver. Paulo 
Arouca Sobreira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  COMUNICADOS sobre a 
liberação de recursos: do Ministério da Educação: nos valores de R$ 16.662,00 – referente 
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a Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; de R$ 1.044,00 – referente a PNAE – 
CRECHE; no valor de R$ 2.646,00 – referente a Alimentação Escolar – Pré-Escolar; R$ 
1.338,00 – referente a Alimentação Escolar – EJA; no valor de R$ 4.698,00 – referente ao 
PNAE – Médio; nos valores de R$ 13.230,47 e R$ 3.371,91 – referentes ao PNATE, todos 
relativos ao mês de Maio/10 – desp.: 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 seus Requerimentos Nº 69 e 71, porque nas reuniões 
realizadas nos Bairros da Pedra Rajada e Padre José,  foram apresentadas reivindicações 
relativas ao meio ambiente, transporte, estradas, ponte, córrego e outros, então solicita 
informações para acompanhar as ações. Em seguida,  reportou-se ao seu Requerimento Nº 
70, acrescentando que recebeu denúncia acerca de algumas situações que vêm ocorrendo 
dentro dos Postos de Saúde, motivando-o a fazer alguns questionamentos acerca da 
distribuição da Vacina H1N1 e aguardará as respostas para, se necessário, adotar medidas. 
Parabenizou o Nobre Colega Paulo, pelo Requerimento Nº 73, dizendo que, muitas vezes, 
faltam remédios na cesta-básica de medicamentos,  e acredita que sua sugestão facilitará 
aos médicos a indicação do medicamento ao paciente, utilizando sempre e prioritariamente 
os remédios da referida cesta. Quanto à Indicação Nº 139, disse que a ponte em questão 
apresenta grave situação, haja vista que há crianças brincando e idosos utilizando-a,  além 
do entulho amontoado naquelas proximidades, portanto, acredita que deve-se adotar uma 
medida, ainda que caseira, para minimizar os riscos e, posteriormente, resolver 
definitivamente o problema. Por fim, disse que o problema já é antigo e vergonhoso, até 
mesmo para os Vereadores, devendo ser solucionado.  O VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA reportou-se, inicialmente, ao seu Requerimento Nº 73, esclarecendo que o 
Posto de Saúde oferece diversos medicamentos gratuitamente, portanto, solicita diversas 
informações, como por exemplo,  sobre o processo licitatório, seu vencedor e se cumpriu o 
prazo ou se foi penalizado pelo não cumprimento.  Disse que não é justo faltar 
medicamentos da cesta-básica, haja vista tratar-se de medicamentos controlados e de uso 
contínuo,  sendo que os pacientes dependem deles. Acrescentou ainda que, tudo pode 
esperar,  menos os casos de doença, enfatizando que caso é tão sério que a falta de um 
remédio pode levar o paciente a óbito. Disse que as pessoas vão ao médico, o qual 
determina o uso de um medicamento, mas perdem tempo porque não o encontram no Posto 
de Saúde, fazendo-o concluir que seria melhor a pessoa não ter passado pelo médico. 
Disse que o encarregado por comprar, relacionar e verificar os medicamentos que faltam,  
deve ter uma consciência maior para evitar a falta ao paciente, portanto, é necessária uma 
programação mínima. Citou como exemplo a sua casa, que, ao perceber que faltará arroz, 
se antecipa na compra antes do término,  o que deveria ser aplicado em qualquer empresa, 
assim como na Prefeitura Municipal, para funcionar. Enfatizou que é necessário 
responsabilidade, cobrança e, se o fornecedor não cumprir, deve arcar com as suas 
responsabilidades, portanto, o funcionário deve assumir suas responsabilidades, já que 
trabalha para o munícipe, dos quais, através dos impostos, são pagos os salários de todos 
os funcionários públicos. Por fim, disse que sua intenção é obter esta relação de 
medicamentos e que esta seja passada aos médicos, para que, quando possível,  
substituam os medicamentos que administram aos pacientes,  pelos constantes desta 
relação. Informou que, em todos os consultórios da rede pública municipal, assim como na 
Santa Casa local, deve ter esta relação afixada na parede,  para que o médico tenha fácil 
acesso antes de administrar o medicamento ao paciente. Enfatizou que não adianta 
administrar um remédio que custa duzentos reais a um paciente que não dispõe de 
condições financeiras, sequer, para comprar um que custe vinte reais. Contudo, disse o 
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orador, é obrigação do profissional de saúde, olhar a relação da cesta-básica de 
medicamentos para, somente depois, prescrever outro remédio ao paciente,  muito embora 
haja casos em que o remédio necessário não compõe a cesta, nem pode ser substituído por 
um existente. Sugeriu que a Secretária Municipal de Saúde faça uma reunião com todos os 
médicos, cobrando utilizarem-se, com prioridade, os sessenta e quatro remédios da cesta-
básica de medicamentos. Prosseguindo, referiu-se à sua Indicação Nº 141, dizendo que a 
estrada em questão está em situação crítica, sem condições de acesso, necessitando do 
serviço dentro do cronograma. Reportou-se à sua Indicação Nº 140,  dizendo acreditar que 
referida via será atendida porque grande parte das estradas já foram patroladas. Disse 
perceber que a Administração Municipal já enxergou uma parte das necessidades, em 
termos de estrada e, embora tenha perdido um ano, acredita que, agora, tem condições 
profissionais de recuperar e assim executar os serviços necessários. Enfatizou que, se 
forem analisados, estatisticamente,  os pedidos dos Vereadores desta Casa de Leis, todos 
chegarão à conclusão que existem mais de setecentos o que demonstra que os Vereadores 
cobram o Chefe do Poder Executivo a atender todos os pedidos que lhes são trazidos, 
assim como têm fiscalizado as suas ações.  Por fim, disse acreditar que o município 
enfrenta “uma maré de muita chuva, de tempo atrapalhado” que dificulta bastante a 
condução de alguns serviços prestados pela Municipalidade, contudo, acredita que, no 
inverno, melhorará as condições de trabalho dos quase seiscentos quilômetros de estradas 
rurais.  Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser apreciada 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.  PEDRO DA 
FONSECA iniciou agradecendo esta Casa de Leis pela recepção à Deputada Estadual 
Vanessa Damo, do mesmo partido dele e da Verª. Deise (PMDB),  transmitindo também a 
gratidão da Nobre Parlamentar pela acolhida, disponibilizando-se a atender esta Casa de 
Leis e Poder Executivo deste município quando necessário.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA iniciou parabenizando as meninas desta cidade que disputaram o JOIS,  na 
cidade vizinha de Guararema,  e conquistaram o primeiro lugar na Categoria Futebol de 
Campo Feminino. Enfatizou que, apesar da carência de espaço para a prática esportiva 
neste município, ainda assim, com esforço,  Salesópolis consegue sucesso na região.  
Sobre a reunião com a Polícia Militar, agendada para o dia seguinte  a esta sessão, disse 
que não poderá participar, mas, solicitou aos que forem,  cobrarem o comando a retomar o 
policiamento no Distrito dos Remédios. Lembrou que o Bairro Pindorama,  de Mogi das 
Cruzes, assim como outros trinta e cinco bairros,  foram beneficiados com a Base Policial 
estilo japonês, o que seria o suficiente para atender aquele povoado. Acrescentou ainda que 
o momento será oportuno para cobrar tal base e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu o 
agendamento de uma reunião nesta Casa de Leis, com o comandante da regional de Mogi 
das Cruzes, para discutir este e outros problemas. Comentou que tem recebido constantes 
reclamações acerca do serviço prestado pela Empresa Júlio Simões no transporte coletivo 
intermunicipal, lembrando que já apresentou um trabalho,  no início do ano, acerca das 
constantes quebras de ônibus. Em resposta aquela questão, a empresa justificou que a 
quantidade de ônibus quebrados era mínima e, embora não o tenha convencido,  agora, as 
maiores reclamações giram em torno do não cumprimento dos horários, especialmente, nos 
finais de semana, portanto, necessário cobrar um atendimento mais eficaz e solicitar apoio 
do Poder Executivo na cobrança feita pelos usuários. Comentou que,  alguns pais de 
alunos,  o procuraram reclamando acerca da falta de brinquedos nos parquinhos das 
unidades escolares ou brinquedos pedagógicos, aos quais respondeu o que sempre diz na 
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tribuna desta Casa de Leis, qual seja, que a área de educação tem recursos financeiros que 
podem ser utilizados para este e outros fins. Disse que não sabe mais o que fazer, se terá 
que pedir uma reunião para apresentar a planilha do FUNDEB e os recursos disponíveis 
para saber o que de fato está acontecendo, diante das reclamações acerca da falta de 
coisas básicas que são necessárias e não atendidas. Lamentou que as unidades escolares, 
como a EMEI do Distrito dos Remédios, tenham que fazer ofício para solicitar brinquedos 
para as unidades escolares, os quais já constam da exigência da Diretoria de Ensino. 
Finalizando, disse esperar que os Vereadores possam conhecer o que vem sendo feito com 
os recursos da área de educação, como as escolas que já foram reformadas,  materiais já 
adquiridos e outros,  para que todos vejam onde estão sendo aplicados os recursos nas 
unidades de educação do município.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou 
parabenizando a equipe da área de saúde mental neste município, comandada pelas Dras. 
Zuleica – Psicóloga, Patrícia - Fonoaudióloga e composta por mais duas fonoaudiólogas, 
além do Dr. André - Psiquiatra. Enfatizou a importância do trabalho desta equipe, haja vista 
que o município não dispõe de um CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, que seria a 
solução para este município, contudo, para sua implantação, o município deve contar com, 
no mínimo, vinte mil habitantes. Informou que, nesta semana, elaborará um documento para 
encaminhar aos Prefeitos desta cidade e de Biritiba Mirim, objetivando a união de ambos, 
para implantar um CAPS nesta cidade, atendendo a população de ambos municípios. 
Enfatizou a necessidade de um planejamento técnico e recurso financeiro para esta 
implantação e, prosseguindo, informou que,  no dia dezoito deste mês, comemorou-se o Dia 
Nacional da Luta Antimanicomial e, neste ano, teve como tema a Solidariedade. Disse que, 
provavelmente, seja esta a palavra mais utilizada nos últimos quarenta anos, inclusive por 
políticos, no objetivo de conquistas políticas, contudo, para por em prática esta palavra é 
necessário empenho, ressaltando que também falta mais empenho para que os pacientes 
da referida equipe sejam melhores amparados e assessorados. Disse ainda que, este ano 
de 2010, representa um grande progresso para a luta antimanicomial e, com a realização da 
4ª Conferência Nacional de Saúde Mental,  o dia citado será uma data de reivindicação por 
um sistema e tratamento mais digno.  Acrescentou ainda que esta data é importante para 
reafirmar a necessidade do fechamento dos manicômios deste País, promovendo o 
tratamento digno para as pessoas que têm experiência em sofrimento mental, e o 
estabelecimento de cultura, respeito e diversidade, exclamado pelo Sr. Rogério Janine, 
Presidente do SINPSI – Sindicato dos Psicólogos. Disse ainda que a data comemorativa 
deste mês evoca como tema central a solidariedade, com o compromisso de todos para a 
felicidade coletiva, com a garantia da cidadania plena a todos os sujeitos, pois, na luta diária 
por uma sociedade sem manicômio, muitas são as resistências enfrentadas. Comentou que 
o Conselho Federal de Psicologia defende a completa substituição do modelo manicomial 
pelo tratamento em liberdade e as perspectivas de participação social, para tanto, apóia  o 
Projeto de Lei Nº 10216/2001 que dispõe sobre a reforma psiquiátrica,  ainda em trâmite. 
Afirmou que a luta pela efetiva implementação desta política, exige a transformação de 
muitas outras políticas e convoca a sociedade ao olhar e ação solidária em nome da 
possibilidade da garantia da igualdade na diversidade. Enfatizou a necessidade de buscar 
mecanismos para garantir melhores condições à uma família que conta com uma pessoa 
dependente do tratamento específico, alvo da equipe mencionada. Leu na íntegra, o poema 
denominado Felicidade, da paciente Dolores Rosa de Moraes.  Enfatizou a necessidade de 
buscar apoio para garantir mais felicidade a pessoas como a paciente Dolores, enfatizando 
que é uma luta do País inteiro, portanto, se há dependências nas famílias,  são necessários 
centros de tratamento para atendê-los.  Disse que, mesmo com a falta de alguns recursos, a 
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equipe do Ambulatório de Saúde Mental deste município se empenha e trabalha e finalizou 
parabenizando-a.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES lembrou que, na semana 
passada, foi abordado por um munícipe, muito entristecido e nervoso,   relatando que,  levou 
seu filho ao Posto de Saúde, o qual foi muito bem atendido por uma médica que lhe 
orientou,  juntamente com sua esposa, caso no dia seguinte, a criança permanecesse com 
os mesmos sintomas,  a levá-la,  com urgência,  à Santa Casa local porque era suspeita da 
gripe H1N1.  Prosseguindo, disse que,  no dia seguinte, os pais levaram o filho à Santa 
Casa, onde não foram bem atendidos pelo médico de plantão, o qual os destratou e sugeriu 
que continuasse “pulando de galho em galho”,  esperando até a próxima terça-feira para 
que a mesma doutora,  que o atendeu da primeira vez,  o atendesse novamente. Diante do 
fato indignante,  aquele pai levou seu filho para atendimento em Mogi das Cruzes, onde 
uma equipe está tratando da saúde do seu filho para ele não perder o bem mais precioso 
que um homem pode ter na vida. O orador disse que são estas atitudes que indignam à 
todos, assuntos de mau atendimento na Santa Casa local, já trazidos a esta Casa de Leis, 
tão recentemente, e os erros persistem. Comentou que um outro munícipe, também lhe 
reclamou que levou seu filho para atendimento na Santa Casa local, no final de semana, 
quando o médico solicitou o exame de raio-X para constatar fratura de osso, contudo, não 
houve acordo com o técnico de raio-x, o qual se negou a atender após as dezoito horas. 
Lamentavelmente, na segunda-feira, após o menino passar um final de semana sentindo 
dores, o raio-X foi feito e constatado que o dedo estava quebrado. O orador disse que deve 
ser muito simples para um médico, deixar de fazer o atendimento devido, já que não é ele o 
paciente que sente dores, até porque, a dor de uma pessoa não é igual a de outra. Disse 
que, esta Casa de Leis acabou de denunciar um caso de mau atendimento médico ao 
Conselho Regional de Medicina e o problema permanece, contudo, afirmou que a Comissão 
de Saúde desta Casa de Leis não será omissa e, se necessário, encaminhará novo caso e 
outros profissionais àquele conselho de classe. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou que, 
juntamente com a Assessoria desta Casa de Leis, adote as providências com relação ao 
documento encaminhado pelo Ministério Público, respondendo ofício desta Casa de Leis, 
acerca das obras da Rodovia SP-88. Esclareceu que, embora aquele órgão de justiça tenha 
respondido que a obra foi realizada conforme projeto,  existem algumas falhas inaceitáveis e 
assim os perigos permanecem, como o caso de algumas entradas que, até o momento, não 
foram feitas. Disse que  ele (o orador), juntamente com o Sr. Presidente desta Casa de Leis, 
também encaminharam o caso ao Presidente da Comissão de Obras da Assembléia 
Legislativa, portanto, gostaria que fossem cobradas as providências necessárias para evitar 
que os munícipes continuem sendo penalizados. Concluiu enfatizando que as medidas 
devem ser urgentes, evitando que a obra seja concluída e os perigos permaneçam.  
Comentou que, nesta tarde, tão logo terminou a reunião da Comissão Especial para reforma 
da Lei Orgânica, reuniu-se com o Assessor Contábil desta Casa de Leis e juntos,  
analisaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, levantando a necessidade de 
devolver a matéria ao autor, Poder Executivo, para que anexe as contas analíticas de cada 
Secretaria Municipal, sem a qual, é impossível apresentar qualquer emenda e concluir a 
análise. Acrescentou que,  nos projetos de mesmo teor aprovados nos anos anteriores por 
esta Casa de Leis, constavam recursos para o Terceiro Setor,  todavia,  a única entidade 
legalizada do município, que é a Associação Caminhando Juntos,   informou que nunca 
recebeu qualquer recurso da Prefeitura Municipal para execução de projeto. Esclareceu que 
o valor constante nos projetos anteriores era de cento e vinte mil reais, entretanto, toda vez 
que aquela entidade pleiteia recurso,  é informada de que não há dotação. Desta forma, 
gostaria de propor a alteração de valor fixo para percentual de arrecadação, uma forma que 
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acredita,  será viável a liberação de recurso. Disse que este é um dos trabalhos que vem 
realizando junto à Comissão de Finanças e Orçamentos, que será levado oficialmente ao 
conhecimento do Sr. Presidente deste Legislativo, de quem aguardará as providências. 
Dirigindo-se diretamente ao Sr. Presidente, falou que apresentou o Requerimento Nº 43/10, 
enviado no dia dezesseis de abril ao Sr. Prefeito Municipal, porque,  há mais de quarenta 
dias esperava a boa vontade do Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal,  no tocante ao 
envio de um documento solicitado extra-oficialmente e não atendido. Enfatizou que, 
apresentando oficialmente seu pedido,   caso não receba tal documento no prazo legal, 
espera que o Sr. Presidente e a Mesa Diretora encaminhe este caso de descumprimento do 
prazo ao Ministério Público. Acrescentou ainda que, esperou a boa vontade da assessoria 
do Sr. Prefeito, mas não conseguiu receber o documento, portanto, esperará até sexta-feira 
para que esta medida seja adotada. Por fim, disse que, se a Prefeitura Municipal está de 
brincadeira, ele não está, pois, tem que dar retorno ao eleitor, ao povo e não aceitará a falta 
de informação, situação que está lhe incitando à dúvidas. Não havendo mais oradores 
inscritos,  o SR. PRESIDENTE lembrou que,  na próxima quarta-feira, dia vinte e seis, às 
quatorze horas e trinta minutos, nesta Casa de Leis,  será realizada a reunião para discutir 
os problemas que envolvem os menores e adolescentes desta cidade,  para a qual foram 
convidados vários setores e a Meritíssima Juíza da Vara Distrital, esperando contar com a 
presença de todos os Vereadores. Também lembrou que, no dia seguinte a esta sessão, o 
Comandante de Policiamento da Área Metropolitana Militar - CPAM-12, Coronel PM Milton 
Suzumo Nomura, convida todos os Vereadores para as solenidades comemorativas ao 4º 
Aniversário da Unidade, a partir das doze horas, no Centro de Formação Pedagógica, em 
Mogi das Cruzes.  Por fim, parabenizou a cidade vizinha de Santa Branca pelos 178 anos de 
fundação completados no último dia vinte e dois de maio, bem como parabenizou o 
Deputado Simão Pedro,  pela passagem do seu aniversário na última sexta-feira, pois vem 
colaborando muito com este município. 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 24 de Maio de 2010. 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
31 de Maio de 2010.  
  


