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              ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Abril de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezoito dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos 
Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, 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 ausência do Ver. Agnaldo Bueno e presença dos 
demais membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente  declarou aberta a 
sessão e solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão. 
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, dada a ausência do Ver. Agnaldo Bueno.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a 
ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos 
presentes, sem preceder manifestação e, em seguida,  solicitou a Sra. 1ª Secretária que 
procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus 
respectivos despachos: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 029 – 
Informar por quê ainda não iniciou a construção da cobertura da quadra da EMEF Mestra 
Henriqueta e se há previsão de início ainda este ano, do Ver. Pedro da Fonseca;  030 – 
Informar: 1 - Por quê os quatro caminhões da Frota Municipal carregavam e transportavam 
materiais da obra que vem sendo realizada na Avenida Antonio Paulino de Miranda; se este 
serviço não está onerando os cofres públicos; 2 – A empresa responsável pela obra 
ressarcirá os custos à Administração Municipal? Em caso positivo, enviar cópia de 
documento comprobatório; 3 – Esta prática também foi adotada em outras obras, quais e 
por quê;  031 – Informar se a empresa responsável,  pela obra de uma ponte e quinze 
quilômetros de estradas rurais,  já foi acionada para fazer manutenção nos locais que já 
sofreram deterioração, conforme lei municipal em vigor; e em que local foi depositado o 
material proveniente do “bota fora” e quem foi responsável pelo transporte, se a própria 
empresa ou a Administração Municipal; 032 – Informar quais foram, respectivamente, os 
valores gasto e arrecadado, por ocasião das Festividades de Carnaval e Aniversário da 
cidade, bem como informar a fonte dos recursos investidos em ambos eventos;  033 – 
Informar se está fazendo as gestões necessárias junto à Escola Técnica Estadual do Centro 
Paula Souza, objetivando a ampliação de salas e cursos técnicos nesta cidade, já para o 
próximo semestre; neste caso, se já pesquisou e decidiu sobre o curso e, por fim, se a única 
sala implantada vem recebendo a atenção de que precisa da Administração Municipal e 
daquela escola técnica;  034 – Informar se, no próximo dia primeiro de Maio, em que se 
comemora o Dia do Trabalhador, pretende cumprir integralmente o proposto no Plano de 
Governo – item Seriedade – letra “d”, onde consta investimento em recursos humanos da 
Prefeitura Municipal, incluindo pagamento, nos percentuais legais de adicional de 
periculosidade e insalubridade, aos servidores que fazem jus à tais benefícios,  devido à 
função exercida,  além de pagamento de horas-extras,  melhoria no valor de diária dos 
funcionários que se ausentarem do município, além de melhoria no valor do auxílio 
alimentação;  035 – Informar se está cobrando providências da Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, exigindo um atendimento mais digno aos clientes salesopolenses, e 
encaminhar cópia dos documentos já enviados, especialmente, à agência fiscalizadora 
deste serviço público;  036 – Informar qual ampliação foi feita no convênio com a Santa 
Casa e quais médicos foram contratados para a Santa Casa e Postos de Saúde, atendendo 
Plano de Governo onde constam tais itens, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 037 – 
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Informar se as duas lombadas construídas na Rua São Sebastião, Bairro Fartura, próximo à 
Igreja São Sebastião, estão de acordo com a legislação de trânsito; 038 – Informar quando, 
dia-mês-ano,  serão instaladas as luminárias na Rua Santana, Bairro Fatura, ambos do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes;  040 – Informar o motivo de não ter iniciado ainda, a construção 
da Pista de skate, se o local dessa construção ainda é nas imediações da Avenida 
Professor Adhemar Bolina (trecho novo) ou se há outro local em vista, e a previsão de início 
dessa obra, do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO Nº 
004/11  – DE APOIO ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual André do Prado (PR), 
pelo seu trabalho em prol da criação da Frente Parlamentar em apoio aos municípios do 
Alto Tietê, de autoria do Ver. Pedro da Fonseca e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  051 – Designar varredores de rua 
para a Vila Bragança; 052 – Adotar as medidas necessárias, buscando recursos junto ao 
DADE ou das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e de Turismo, objetivando a 
colocação de lixeiras em cada esquina desta estância turística; 053 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a substituição da lâmpadas 
queimadas da praça da Vila Bragança, todas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e 
Angelino Rodrigues; 054 – Determinar ao setor competente, realizar estudos e projeto, 
objetivando a construção de um palco na Praça da Vila Bragança, localizada em frente à 
igreja do bairro, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  055 – Determinar ao setor 
competente, colocar lixeira de madeira na beira da Barragem do Paraitinga, onde aumenta, 
a cada dia, o número de pescadores turistas,  dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá; 056 – Estudar a possibilidade de transferir a Biblioteca Municipal 
para o prédio da Casa da Agricultura, próximo às principais unidades escolares da cidade, 
transferindo esta última para o prédio do Centro de Pesquisa;  057 – Determinar ao setor 
competente, viabilizar estudos e carrear esforços para incluir nas obras previstas para 
construção de trinta pontos de ônibus nesta cidade,  a instalação de luminárias com sensor, 
a fim de garantir a segurança dos usuários e evitar desperdício de energia, ambas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 058 – Determinar ao setor competente, patrolar a Estrada 
Cayubi, Distrito dos Remédios, bem como estudar a possibilidade de ampliar, para duas 
vezes por semana, o serviço de coleta de lixo;  059 – Acionar o setor competente, 
objetivando providências com relação ao afundamento de alguns bloquetes, afixados em 
frente ao Supermercado do Português, área central desta cidade, ambas do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes;   063 – Determinar ao setor competente, realizar estudos objetivando a 
colocação de um bueiro com grade, na altura do Nº 947 da Rua XV de Novembro, do Ver. 
Paulo Arouca Sobreira; 060 – Solicitando a Diretora da EE Profª. Olga Chakur Farah, 
responsável pelo transporte estadual de estudantes, para que viabilize a ampliação da linha 
de transporte escolar da Estrada Rodrigues de Campos, em dois quilômetros, colaborando 
para baixar os índices de evasão escolar e prevenindo ainda, o aumento de ocorrências por 
falta de medidas simples de segurança pública, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 
061/11 – Solicitando também a Diretora da EE Profª. Olga Chakur Farah, responsável pelo 
transporte estadual de estudantes, para que viabilize a ampliação da linha de transporte 
escolar da Estrada Pico Agudo, até o final do Ramal 01, próximo ao Sítio do Sr. Antonio 
Maia, ambas também do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; E-MAIL encaminhado pela Vigilância Epidemiológica do Município, informando 
que a Campanha da Influenza,  inicia-se no dia vinte e cinco de abril,  nas Unidades de 
Saúde do município e, no dia trinta, as Unidades de Saúde de Salesópolis, Distrito dos 
Remédios e um Posto de Vacinação dentro do Mercado Municipal, com vacinação das nove 
às quinze horas, além de levar a vacina para Idosos acamados em domicílio, Lar São 
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Vicente de Paulo e Centro de Convivência do Idoso; CARTA do Professor Anielo Fontanelli 
Neto – Cidadão Honorário Salesopolense, solicitando sinalização de trânsito horizontal e/ou 
vertical na Avenida Professor Adhemar Bolina, especialmente, na altura da Praça  do 
Cavalo, a ainda no cruzamento desta com a Avenida Antonio Paulino de Miranda, para 
coibir velocidades e estacionamentos naqueles locais, bem como construir passeio público 
ao longo da mesma, lembrou ainda que, em anos anteriores,  já protocolou nesta Casa de 
Leis, abaixo-assinado com mais de uma centena de assinaturas, solicitando a construção de 
uma lombada de concreto no local citado e próximo à EMEI Professora Maria Aparecida 
Freire de Faria, porém, até esta data, nada foi feito  – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  
Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.   O 
VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ  justificou oralmente suas Indicações Nºs 
51 e 53, ambas atendendo reivindicações dos munícipes.  Reportando-se à Indicação Nº 54, 
disse que, em épocas de festas, é necessário implorar para que seja montado um palco 
naquele bairro e, muitas vezes, é inadequado, portanto, espera ser atendido. O VER. 
PEDRO DA FONSECA comentou que as proposições que apresenta nesta data, vêm cobrar 
obras pendentes desde 2007 e 2009,  contudo, os Vereadores são cobrados por elas. 
Reportando-se ao Requerimento Nº 29, lembrou que, desde 2009 há pedido e promessa do 
próprio Prefeito Municipal, contudo,  apesar de uma obra posterior estar em andamento na 
rua da referida unidade escolar,  aquela obra mais antiga sequer iniciou. Justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 40, acrescentando que, no final do ano passado, a atual 
Secretária Municipal de Educação e então diretora da EE Professora Rosa Maria, esteve 
nesta Casa de Leis, reivindicando a pista, porque, devido à falta de espaço adequado, os 
alunos daquela e de outras unidades escolares expõem aos riscos das ruas e praças para 
esta prática. Enfatizou que o risco é tanto, que seu sobrinho sofreu um grave acidente na 
avenida nova,  andando de skate, o que talvez, seria evitado, se referida pista estivesse 
pronta. Com relação à Moção Nº 04, esclareceu que o Deputado Estadual André do Prado 
trabalhou em prol da Frente Parlamentar, que contará com o Dr. Luiz Carlos Gondim 
Teixeira, grande parceiro desta cidade, José Cândido e Estevam Galvão de Oliveira,  ambos 
de Suzano, entre outros para unirem-se e ganharem força em benefício das cidades do Alto 
Tietê. Lembrou que há outras frentes lutando em prol desta região, como a ACAT,  
CONDEMAT, CODIVAP e outros, contudo, há muito pouco resultado, necessitando da união 
de maior número de deputados, como é o caso desta Frente Parlamentar ora criada.  
Reportando-se à Carta enviada pelo Cidadão Honorário – Professor Anielo Fontanelli Neto,  
acrescentou que, após o serviço bem feito de recapeamento na referida avenida,  ainda 
falta pintura nas lombadas, pois há muitos motoristas “voando” quando passam por elas, 
devido à falta de pintura, gerando inúmeras reclamações. Por fim,  referindo-se à falta de 
iluminação em alguns pontos da cidade, alvo de algumas proposições desta data, registrou 
que, há mais de uma semana, metade da Avenida Professor Adhemar Bolina encontra-se 
em plena escuridão, questionando se ninguém vê esta situação, não considera que os 
munícipes pagam pela iluminação pública. O SR. PRESIDENTE referiu-se à Frente 
Parlamentar, dizendo que todos esperam muito dela,  mas, todos os Vereadores que 
estiveram no lançamento, certamente,  esperam que não continue daquela forma. Relatou 
que todos foram convidados para o referido lançamento, entretanto, os deputados fizeram 
uma reunião com os prefeitos, enquanto os demais convidados ficaram aguardando do lado 
de fora.  Disse que esta situação causou indignação de todos e, embora o Deputado André 
tenha sido muito cordial no almoço em que estiveram juntos, posteriormente, enfatizou que 
não quer ficar sempre do lado de fora, sem saber o que se passa nestas reuniões.  
Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. ANGELINO 
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RODRIGUES que justificou oralmente sua Indicação Nº 55, dizendo que não faltam 
pescadores na Barragem do Paraitinga, mas, os que vêm de carro, levam seu lixo, 
entretanto, os que vêm de ônibus penduram o lixo que produzem em árvores, deixam à 
beira do asfalto ou mesmo no ponto de ônibus mais próximo, portanto, espera que sua 
proposição seja atendida,  porque atende reivindicação dos próprios pescadores que 
lamentam não ter onde depositar o lixo.  Enalteceu o trabalho dos Nobres Pares,  esperando 
que sejam atendidos, assim como espera que a lixeira ora solicitada seja colocada com 
brevidade.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA cumprimentou e agradeceu a 
presença do ex-funcionário da Administração Municipal – “Renatinho”, atualmente na área 
de trânsito do município vizinho de Biritiba Mirim, dizendo que,  nesta data,  demonstra a 
falta que ele faz para o município, pois, os Vereadores estão tratando sobre a necessidade 
de lombadas, sinalização de trânsito e outros. Reportando-se à manifestação do Nobre 
Presidente sobre a Frente Parlamentar, disse esperar que, o mais breve possível, seja feita 
uma reunião com os Vereadores do Alto Tietê, a fim de discutirem sobre os problemas que 
já foram listados no documento entregue pelo Presidente desta Casa de Leis. Disse que “lá 
foi criada a Frente Parlamentar e aqui estamos com a Frente Para Lamentar”, lamentando 
as inúmeras situações expostas nesta noite e acrescentando que, para ser prefeito, não 
basta apenas ser boa pessoa, tem que ter atitude, acreditando que esta será mais uma 
gestão que recebe documentos, envia resposta, mas, pouco faz de concreto. Referindo-se à 
carta enviada pelo Professor Anielo,  lamentou que Vereadores ainda tenham que pedir a 
pintura de uma lombada, e não entende porquê, quando do recape,  já não colocaram as 
lombadas solicitadas próximo à unidades escolares. Disse que este é mais um cidadão que 
entra na luta com os Vereadores, reivindicando segurança, que já é direito, aos cidadãos. 
Justificando oralmente seu Requerimento Nº 30, disse que há contratos de obras municipais 
em que já constam o valor relativo ao recolhimento de entulho e bota fora,  como no caso da 
atual obra em frente às “escolas Mestra Henriqueta e Olga Chakur”, cujo valor para este 
serviço é quatorze mil reais, mas, ele próprio viu caminhões e funcionários da Administração 
Municipal recolhendo material. Portanto, questionou se a empresa deixará de receber o 
valor ou receberá mesmo sem fazer o serviço e, se este for o caso, a Prefeitura Municipal 
não poderá alegar falta de dinheiro para pintura de lombada ou sinalização de vias enquanto 
presta favores a algumas empresas que trabalham neste município. Concluiu dizendo ainda,  
que quer saber se esta situação ocorre também em outras obras, pois, no caso relatado, ele 
próprio viu, mas, desconhece se é um fato corriqueiro e, se for, enfatizou que é mais uma 
medida prejudicial para que estes mesmos funcionários e caminhões trabalhem em 
manutenção de estradas rurais. Justificou também seu Requerimento Nº 32, acrescentando 
que o apresentou também porque há muito questionamento acerca dos processos 
licitatórios e carta-convite para tais eventos, pois, cada ano que passa, aumenta o valor 
pago, mas, não se vê tanta coisa para tanto gasto. Quanto aos seus Requerimentos Nºs 34 
e 36,  nos quais questiona itens do Plano de Governo da atual gestão, distribuído nas casas 
salesopolenses, quer saber o que será cumprido, haja vista que o Plano Diretor continuará 
sendo uma novela.  Acrescentou ainda a esta segunda proposição que constava, no item 
especialidades, ampliação do convênio com a Santa Casa e contratação de mais médicos, 
mas, pelo que sabe mantém-se os valores e o número de médicos, contudo, diariamente, os 
Vereadores são procurados para ajudar as pessoas conseguirem agendamento de 
consultas e exames.  Também justificou sua Indicação Nº 57,  enfatizando a necessidade de 
atender seu pedido para  instalação de luminárias com sensor nos pontos de ônibus, ,  a fim 
de garantir a segurança dos cidadãos, porque a cidade já enfrenta vários problemas com 
iluminação pública. Embora a segurança deva ser prioridade, lamentou não encontrar a 
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inclusão de luminária na própria planilha desta obra. Quanto ao Requerimento Nº 35, disse 
que recebeu reclamação de um internauta acerca da situação da Rua Frederico Ozanan, 
onde basta qualquer chuva para desarmar o relógio,  mas,  o restabelecimento do 
fornecimento pela empresa concessionária é muito demorado, portanto, espera que o Chefe 
do Poder Executivo tome providências, considerando que o município paga aquela empresa 
pelo serviço que presta ou, se necessário, denuncie junto aos órgãos competentes e 
finalizou justificando seu Requerimento Nº 31.  O VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 37, acrescentando que a apresentou atendendo 
alguns moradores que reclamam a altura das lombadas, prejudicando a parte de baixo dos 
veículos. Acrescentou ainda que,  profissionais do setor de trânsito,  além de considerarem 
muito altas também disseram que estão muito estreitas, assim como ocorreu com outras 
construídas no Distrito dos Remédios que eram baixas, porém longas demais. Também 
justificou seu Requerimento Nº 38, lembrando que, desde governos anteriores, os 
moradores vêm solicitando uma solução definitiva, haja vista que, além da insegurança, o 
bairro é bastante afastado da área central, portanto, seus moradores enfrentam outras 
dificuldades. Com relação às suas Indicações Nºs 60 e 61, acrescentou que ambos tratam 
de prolongamento de linha de transporte escolar, pois, muitos pais ficam preocupados ao 
deixarem seus filhos caminhando por longos trechos para embarque e desembarque. 
Comentou que o estudante em questão, de apenas treze anos,  sai às dezessete horas e 
cinquenta minutos da escola,  chegando em casa,  por volta das dezenove horas e quinze 
minutos, contudo, recentemente, a mídia noticiou barbaridades sofridas com estudantes de 
zona rural de uma conhecida cidade, preocupando ainda mais os pais que, sem alternativa, 
preferiram tirar o filho da escola, por medida de segurança. Por fim, disse esperar que a 
diretora adote as providências cabíveis, junto à Diretoria Regional de Ensino,  para atender 
ambas proposições. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE, 
reportando-se à manifestação do último orador,  disse acreditar que a Diretora da EE 
Professora Olga Chakur Farah, responsável pelo transporte escolar estadual desta cidade,  
levará em consideração que se trata de crianças, contudo, se não forem tomadas as 
devidas providências, sugere que o Conselho Tutelar seja também acionado e integre esta 
luta. Em seguida, passou para a ORDEM DO DIA e, conforme anunciado na sessão 
anterior, solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 07 e 
CFO Nº 09/11, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 001/11 (Concede Título de Cidadão Honorário da Estância Turística de 
Salesópolis ao Dr. Gilberto Lozano e dá outras providências), de autoria da Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque e outros; Pareceres CJR Nº 011 e CFO Nº 010/11 com sua 
EMENDA ADITIVA Nº 001/11, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 
005 (Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CONMULHER  
e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; e Pareceres CJR Nº 08 e CFO Nº 
011/11, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 11/11 (Dispõe sobre 
reajuste salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá 
outras providências), de autoria da Mesa Diretora.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
submeteu à única discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/11 
(Concede Título de Cidadão Honorário da Estância Turística de Salesópolis ao Dr. Gilberto 
Lozano e dá outras providências), de autoria da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque. A 
AUTORA leu na íntegra a justificativa deste projeto e, ninguém mais se manifestando, o Sr. 
Presidente submeteu a referida matéria à votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos 
presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Agnaldo Bueno.  Em seguida,  o Sr. 
Presidente submeteu à única discussão o PROJETO DE LEI Nº 005/11 (Dispõe sobre a 
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criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CONMULHER  e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo, com a EMENDA ADITIVA Nº 001/11 
apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento e, não havendo interesse na 
discussão, o Sr. Presidente submeteu à única votação a referida EMENDA ADITIVA, a qual 
foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos. Aprovada a EMENDA 
ADITIVA Nº 001/11, o Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá requereu a dispensa da 
elaboração da Redação Final, requerimento este que, submetido à Plenário, foi também 
aprovado por oito votos.  Aprovada a dispensa da elaboração da Redação Final, o Sr. 
Presidente submeteu à votação,  o PROJETO DE LEI Nº 005/11 com a EMENDA ADITIVA 
Nº 001/11, o qual também foi aprovado por oito votos, ou seja, unanimidade dos presentes. 
Para concluir com a pauta da presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à única 
discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 11/11 (Dispõe sobre reajuste salarial ao 
Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora, o qual também foi aprovado por unanimidade 
dos presentes, 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 VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou referindo-se a um ofício que encaminhou ao Poder 
Executivo, questionando a prestação de serviço de oftalmologia, cujos exames foram 
realizados por profissionais sem a formação em oftalmologia, causando problemas a alguns 
pacientes. Acrescentou que alguns pais já procuraram o Sr. Prefeito Municipal, solicitando 
medidas para solucionar os problemas, mas, se não obtiver resposta satisfatória, como por 
exemplo a devolução do valor gasto na confecção dos óculos prescritos,  enviará o caso ao 
Ministério Público, pois, há muito, os envolvidos têm tentado um acordo amigável, assim 
como o orador espera uma resposta sem sucesso. Com relação à reforma da Lei Orgânica 
do Município, cujos cartazes convidando a população para a audiência pública, já estão 
expostos na cidade, disse que recebeu um e-mail, solicitando medidas com relação aos 
depósitos de madeira instalados na área central da cidade, e que respondeu à munícipe que 
este assunto não foi tratado nesta reforma, por ser caso específico.  Contudo, acrescentou 
que, solicitará ao Chefe do Poder Executivo, quem emite os alvarás para instalação de 
empresas e as fiscaliza, a elaboração de uma lei dispondo sobre o assunto, a fim de evitar 
prejuízos não à apenas um, mas, a vários munícipes que sofrem os problemas causados 
por tais empresas, e que residem próximos a tais depósitos. Reportando-se ao transporte de 
pacientes, disse que já está há algum tempo neste Legislativo, período em que conviveu 
com vários Vereadores, inclusive, com o atual Chefe do Poder Executivo, que também já foi 
Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde e, muitas vezes, estiveram no gabinete do Sr. 
Prefeito Municipal, solicitando melhoria na área da saúde,  para atender toda a demanda 
local, ressaltando que, se o município não tem o atendimento deve garantir ao paciente o 
transporte para realizá-lo em outros municípios.  Ressaltou que, constantemente, os 
Vereadores são procurados por munícipes, solicitando o transporte para exame e 
tratamento médico, contudo, tanto ele quanto o próprio Prefeito, quando vereador, cobrou 
medidas para solucionar este problema. Portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal 
retome suas origens para enxergar a situação dos pacientes, pois, muitos deles sofrem 
doenças graves e precisam de exames complexos.  Lamentou ver o desperdício de recursos 
em outras situações, enquanto naquelas em que mais a população necessita, há pouco 
investimento, portanto, não pede por ele, mas, pelo cidadão que não consegue sequer 
agendar um exame, dependendo de um Vereador ou deputado para isto, contudo, para 
realizá-lo, depende também de transporte para chegar até o local do exame. Reconheceu 
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que muitas cidades também não fazem este atendimento, entretanto, a melhoria nesta 
cidade é alvo de lutas inclusive do atual Prefeito Municipal, esperando que ele continue 
nessa luta.   Por fim,  reportando-se ao e-mail recebido, registrou que continuará  disponível 
em seu gabinete, mas, também aos internautas, para que continuem enviando e-mails 
acerca das situações adversas que aparecem no município, a fim de oficializar e 
encaminhar o caso, buscando soluções.  O VER. ANGELINO RODRIGUES agradeceu o 
“Cardosinho” pelo trabalho que vem desenvolvendo no Distrito dos Remédios, assim como o 
“Beto”, recém-recontratado, que resolveu um problema dificílimo.  Relatou que tratava-se de 
um vazamento de água no Posto de Saúde,  tendo como conseqüência um curto circuito e, 
posteriormente,  uma geladeira queimada, revoltando a população que ameaçou buscar 
apoio da mídia televisiva. Contudo, o “Beto” levou um engenheiro, eletricista e o Secretário 
Municipal de Saúde para analisar e resolver a situação, portanto, merece o reconhecimento 
deste Legislativo. Por fim, enfatizou que o rapaz começou a trabalhar há poucos dias e 
realmente resolveu o problema,  portanto, mostrou serviço, como realmente tem que ser.  O 
VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES iniciou declarando-se surpreso com a manifestação 
do último orador, porque esteve no Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, na semana 
passada, e foi abordado por diversos munícipes reclamando várias situações, inclusive 
solicitações para que os Vereadores visitassem mais aquele distrito para verificar o que vem 
ocorrendo. Disseram sentir-se relegados com relação à área de saúde, inclusive, relataram 
que há divergências na medição de pressão arterial, falta de medicamentos da cesta-básica, 
entre outros. Comentou que, segundo os moradores, há mais de um ano, os aparelhos de 
eletrocardiograma e de dentista estão quebrados, necessitando de reparos, situação que 
obriga aqueles moradores virem até esta cidade ou outras, para realizar exames que 
necessitam de tais equipamentos.  Acrescentou o orador que aqueles moradores também 
informaram que, a própria dentista que atende no Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, 
sugeriu-lhes contatar os Vereadores a fim de conseguir o conserto do equipamento. Sendo 
assim, disse que visitará o Posto de Saúde daquele distrito,  para conhecer a real situação e 
documentar os fatos, a fim de amenizar a situação daqueles moradores. Quanto ao Posto 
de Saúde da área central, disse que muitas pessoas lhe reclamaram sobre vários 
problemas, inclusive devido à falta de banheiro masculino e feminino, gerando 
questionamentos também dos comerciantes, que foram notificados pela Vigilância Sanitária, 
pelo mesmo motivo em seus estabelecimentos, portanto, solicitará providências ao Sr. 
Prefeito Municipal. Também reclamaram a falta de bebedouro naquele posto, requerendo 
medida simples para atender os munícipes que sequer dispõem de água neste período de 
calor,em que se orienta a ingestão de bastante líquido. Enfatizou a necessidade de resolver, 
com urgência, a questão do agendamento de consulta no Posto de Saúde, relatando que,  
algumas mães lhe informaram que,  procurando o Posto de Saúde,  nesta data,  solicitando 
atendimento para seus filhos e não conseguiram, porém, viram que a Pediatra atendeu 
apenas cinco crianças, pois as demais, que somariam quinze ou vinte consultas agendadas, 
não compareceram, contudo,  a ordem determinada para não realizar encaixes, prejudicou 
aqueles que necessitavam do atendimento.  Solicitou à Secretária Municipal de Saúde,  que 
dispense atenção especial ao caso, para evitar o agravamento da situação, visto que, com a 
chegada do inverno, os problemas de saúde infantil aumentam.  Ainda sobre a mesma 
pasta, disse também ouvir reclamações acerca da retirada dos exames realizados na região,  
sugerindo para isto, a contratação de um motoboy para fazer o recolhimento semanal nos 
hospitais da região e grande São Paulo.  Finalizou dizendo que, a demora na retirada do 
exame, normalmente, com prazo de quinze dias,  demora até quarenta,  portanto, espera 
seja atendida sua sugestão para ajudar tanto os funcionários, quanto a própria Secretaria de 
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Saúde e, principalmente, a população.  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 18 de Abril de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
25 de Abril de 2011.   
            

 


