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ATA DA 22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Agosto de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte e nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Segunda 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 presença unânime dos 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 e, neste momento, o
Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder
manifestação. Ato contínuo, 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: 099 – Informar se já iniciou o
Projeto de Iluminação Pública, cuja cópia encaminha em anexo e, em caso positivo,
informar quais endereços foram atendidos e, em caso negativo, justificar e informar a data
prevista para seu início; e 100/11 – Cópia do Processo de Desapropriação do Terreno onde
foi construída a rotatória, localizada em frente às unidades escolares do Jardim Nídia, com
as respectivas metragem e valores, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira –
desps.Aprovados, encaminhe-se: MOÇÃO Nº 008/11 – DE APOIO ao trabalho do Deputado
Itamar Borges (PMDB), em defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, bem como
pela participação da Frente de São Paulo no XXI Congresso Nacional das Santas Casas,
Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB, a realizar neste mês, em Brasília, do Ver. Pedro
da Fonseca e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 129 – Envidar esforços junto à Sabesp e Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando garantir os serviços públicos básicos de água, esgoto e
iluminação pública aos moradores e usuários da Rua do Saci, do Ver. Claudinei José de
Oliveira; e 130/11 – Disponibilizar um caminhão com motorista à ARES – Associação dos
Recicladores de Salesópolis, a fim de ampliar a coleta de recicláveis na zona rural, do Ver.
Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECERES
CFO Nºs: 31/11 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis,
relativo ao mês de Julho/2011 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo, e 32/11
referente aos Balancetes Financeiros da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,
relativos aos meses de Janeiro a Maio/2011 – desp.: Após manifestação da Comissão de
Saúde, devolva-se os balancetes à entidade; CONVITE da Assembléia Legislativa do
Estado, para o Lançamento da Frente Parlamentar em defesa do Bilhete Único – Alto Tietê,
no dia dezesseis de setembro, às dezenove horas, no Complexo Poliesportivo de Ferraz de
Vasconcelos; OFÍCIO do Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim, informando que o
município de Salesópolis será contemplado com duas emendas de sua autoria, sendo uma
no valor de duzentos e quarenta mil reais para pavimentação e recapeamento e outra no
valor de cinqüenta mil reais para aquisição de equipamentos para área de lazer; OFÍCIO do
Subsecretário da Casa Civil, acusando o recebimento da Moção Nº 01/2011, desta Casa de
Leis, solicitando estudos para imediata implantação da clínica de atendimento para
dependentes químicos do Alto Tietê, em terreno já disponibilizado em Mogi das Cruzes, e
informando que, conforme consulta ao Secretário de Estado de Saúde, o caso foi submetido
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à apreciação do Grupo Técnico de Ações Estratégicas que informou que a Secretaria de
Estado de Saúde está elaborando o planejamento de gestão em todas as áreas temáticas,
inclusive saúde mental, álcool e outras drogas, de acordo com as necessidades regionais e,
tão logo os trabalhos sejam finalizados, o pleito será devidamente priorizado; OFÍCIO Nº
DCPP-BD/01251/2011
da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, acusando o
recebimento do OF CM Nº 100/2011, em que esta Casa solicita providências ao problema
de constante queda de energia elétrica no município, e informando que a empresa está
desenvolvendo estudo de viabilidade para melhorias no atendimento do Bairro Jardim Nídia
e trecho das ruas Antonio Camargo Primo, XV de Novembro e Avenida Victor Wuo e que,
em reunião com o Sr. Prefeito Municipal, foram demonstrados os investimentos realizados e
previstos visando à melhoria do sistema elétrico, as demais medidas que devem colaborar
para um melhor desempenho e evitar desligamentos de grandes trechos do sistema elétrico,
bem como, finaliza informando que está em curso uma obra de melhoria para o sistema
elétrico do município, dependendo apenas da aprovação do DER, da faixa de ocupação da
margem da Rodovia Mogi-Saleópolis; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos
financeiros: do Ministério da Educação – no valor total de R$ 41.042,52, respectivamente
de R$ 888,00 para Alimentação Escolar-EJA, R$ 16.548,00 para Alimentação Escolar–
Ensino Fundamental, R$ 4.848,00 para PNAE-Médio, R$ 1.356,00 para o PNAE-Creche, R$
13.716,27 referente a 5ª Parcela do PNATE, e R$ 3.686,25 também referente a 5ª Parcela
do PNATE – todos competência Julho/2011; da Câmara dos Deputados – no valor total de
R$ 833.668,85, relativo ao Recurso do Orçamento da União pago ao Município, no mês de
Julho/2011 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou
justificando oralmente sua Moção de Apoio Nº 08/11, esclarecendo que o Setor de Saúde
enfrenta grandes dificuldades, seja neste município, no Estado ou no Brasil, e que o
Deputado Itamar Borges, no dia quinze de agosto, em comemoração ao Dia da
Misericórdia, levou à Brasília sua defesa para melhoria das santas casas. Disse que, em
manifestação pela Frente Parlamentar, aquele deputado enfatizou a necessidade de fazer
todas as gestões políticas, no sentido de estreitar relações com a Frente Federal do mesmo
setor, bem como com as entidades e municípios, em busca de recursos para acabar com as
dificuldades financeiras das santas casas e hospitais filantrópicos, sob pena de ocorrer o
fechamento de inúmeras entidades por insuficiência de recursos. Finalizando, o orador
agradeceu o apoio dos Nobres Pares, que assinaram a citada Moção, acrescentando que
também reivindicará seu apoio à Santa Casa local. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA justificou oralmente seu Requerimento Nº 99, dizendo que já recebeu, há algum
tempo, um processo em que constavam os diversos pontos, com suas ruas e bairros, que
seriam beneficiados, mas, até o momento, o projeto não foi efetivado, gerando vários
questionamentos, motivando este pedido de esclarecimento. Em seguida, justificou seu
Requerimento Nº 100, dizendo que o apresentou porque, em resposta a um outro
requerimento de sua autoria, em que questionou investimentos na sinalização de trânsito, o
Sr. Prefeito Municipal informou que o recurso que seria utilizado para este fim, oriundo da
arrecadação de multas do radar eletrônico, foi utilizado para pagamento de parte da
desapropriação da área onde foi construída a rotatória do Jardim Nídia. Por fim, justificando
sua Indicação Nº 129, acrescentou que os moradores da Rua do Clube Saci que, há muito
lutam pelo prolongamento da rede de energia elétrica, também solicitam implantação de
rede de água e esgoto, garantindo-lhes melhores condições de vida àquela população que
está dentro da área central do município. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES,
reportando-se à sua Indicação Nº 130, enfatizou as dificuldades enfrentadas com a coleta
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de lixo comum e a comunidade vem solicitando ampliação do serviço de coleta seletiva,
mas, para tanto, é necessário que a Prefeitura Municipal disponibilize ou contrate um
caminhão para atender tal necessidade. Acrescentou que a ARES, atendendo a alguns
pedidos, já vem fazendo a coleta nos Bairros dos Pintos e Mirandas, entretanto, outros
bairros como o da Pedra Rajada também requerem tal serviço, mas é inviável tal coleta sem
caminhão. Ressaltou que o Poder Público vem enfrentando dificuldades para levar o lixo
local ao aterro sanitário mais próximo, sendo a coleta seletiva uma alternativa para amenizar
este problema, além de beneficiar a população e o meio ambiente. Quanto ao Ofício Nº
DCPP-BD/01251/2011 da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, em que reafirmam
executar, com prioridade, a poda das árvores e a manutenção preventiva, disse o orador
que, ou os técnicos daquela empresa têm problema de visão, ou não foram aos lugares em
que esta Câmara Municipal vem apontando a necessidade de poda. Também se propôs,
inclusive, a levar tanto os Nobres Pares, quanto os técnicos daquela empresa para verem a
grossura dos galhos de algumas árvores, entrelaçadas nos fios de energia elétrica, portanto,
impossível que o serviço esteja sendo realizado. Lembrou que, desde seu ingresso nesta
Câmara Municipal, há pedidos de podas não realizados, portanto, não aceita tal resposta,
porque não reflete a verdade. Por fim, disse que encaminhou ao Ministério Público, o caso
da falta de poda de árvores, no Bairro do Pico Agudo, haja vista que a falta de energia é
constante, devido à mata nativa que invadiu a rede elétrica, expondo ainda toda população
à riscos de acidentes com os fios de energia elétrica. Não havendo mais oradores inscritos,
o SR. PRESIDENTE disse que utilizará este documento como argumento para fazer juntada
ao processo, a fim de provar a má prestação de serviços pela Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, ou seja, comprovando que registram uma coisa, mas, acontece outra.
Em seguida, passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada na última
sessão, colocou em segunda discussão e votação, a PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº
01/2011 (Modifica e consolida a Lei Orgânica do Município da Estância Turística de
Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Poder Legislativo. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA disse que seu objetivo era apenas esclarecer a todos que presenciam
esta discussão e votação e os que estão assistindo via internet. Em seguida, disse que esta
era a segunda votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, elaborada
nesta Casa de Leis, por uma Comissão que contou com o apoio técnico dos advogados Drs.
Alberto, João Alfredo, Osmail e Márcia Pontes, da Diretora deste Legislativo – Sra. Arlete,
além de alguns Vereadores. Também registrou a participação de pessoas na Audiência
Pública realizada para esse fim e que encaminharam propostas via e-mail ou diretamente
nesta Casa, culminando com a redação apresentada.
Ressaltou que foi feita a
consolidação, com uma redação atualizada, e que servirá de instrumento para toda
sociedade na busca dos seus direitos. Por fim, conclamou pelo voto favorável de todos os
Pares, certo de que, tão logo seja aprovada, o Chefe do Poder Executivo fará sua parte,
dentro do prazo, para efetivação desta lei. Ninguém mais se manifestando, foi a referida
matéria submetida à segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o
Sr. Presidente solicitou à Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº
021 e CFO Nº 030/11, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 004/11 (Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de
Salesópolis para o exercício de 2012 e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora.
Terminada a leitura, conforme disposições regimentais, o Sr. Presidente submeteu à única
discussão e votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/11, o qual foi aprovado por
unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na
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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 dizendo que, há seis meses, apresentou a Indicação Nº 35,
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, adoção de providências junto à Sabesp e Vigilância
Sanitária, objetivando uma solução urgente para o esgoto que corre à céu aberto no
córrego da Rua Antonio Rodrigues Lopes. Nesta data, recebeu resposta da Sabesp,
informando que o projeto para as obras necessárias está pronto, porém, necessita da
concordância dos proprietários dos dois imóveis por onde a rede deverá passar e que,
embora o Sr. Pedro Tote, um dos proprietários, já tenha concordado, o outro, Sr. Isaias,
ainda não se manifestou. Diante desta situação, disse que sugerirá ao Sr. Prefeito a adoção
de alguma medida para que tal serviço seja realizado, desapropriando a área do segundo
proprietário citado ou buscando outra alternativa, como a intervenção da Vigilância Sanitária,
solucionando esse problema, que perdura há tanto tempo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA disse que, nesta data, deveria ocorrer uma reunião com o Secretário Municipal
de Obras, atendendo um requerimento de sua autoria, encaminhado no dia vinte e sete de
maio, mas, solicitaram dilação de prazo, depois, agendaram a reunião para esta data e, na
última sexta-feira, novamente, pediram adiamento para o dia dezenove de setembro. Diante
de tantos adiamentos, o orador disse que pode-se constatar que, do pedido até a data
agendada, passaram-se quatro meses. Lamentou o fato e disse que, tal qual os demais
Nobres Pares, vem fazendo seu trabalho e não está nesta Casa de Leis para brincar, motivo
pelo qual vem documentando os casos, desde a utilização de máquinas e caminhões da
frota municipal em obras contratadas, cujo serviço e pagamento são de responsabilidade da
empresa contratada, entre outros. Portanto, enfatizou que, para ele, o Secretário Municipal
de Obras não precisa mais vir a esta Casa de Leis, pois, quando solicitou a reunião,
pretendia esclarecer alguns fatos, mas, com os documentos que já possui, acredita serem
suficientes para encaminhar os casos ao Ministério Publico, cumprindo seu dever de
fiscalizador. Acrescentou que, na última quinta-feira, ainda havia máquinas e caminhões da
frota municipal recolhendo material de obras, serviço que deveria ser realizado pela própria
empresa resoponsável pela obra, haja vista o pagamento já constar do contrato, ou seja, os
mesmos erros continuam sendo cometidos. Também lembrou que há obras ainda
paralisadas ou a passos lentos e questionou o que pode fazer mais se ele, enquanto
Presidente da Comissão Permanente de Obras, desta Casa de Leis, formaliza o pedido de
informações e solicita reunião, para evitar a adoção de medidas mais drásticas, mas, não
consegue as respostas nem as reuniões. Lamentou que um Secretário de uma cidade
pequena como esta, não disponha de tempo para vir à Câmara Municipal conversar com os
Vereadores e esclarecer os fatos; por isto, ressaltou acreditar que não deveriam contratar
pessoas de outras cidades, já que não têm amor, responsabilidade para com esta cidade,
piorando as coisas a cada dia que passa. Lembrou que, na sessão anterior, o Nobre Colega
Vanderlon citou o caso de uma unidade escolar rural, cuja planilha da obra daquela escola
já havia solicitado, assim como informações sobre obras em outras unidades escolares,
mas, a situação problemática perdura. Também lamentou a falta de medida, tendo em vista
que a Secretaria Municipal de Educação dispõe de recursos financeiros, assim como é o
caso da Secretaria de Saúde, mas os pacientes enfrentam dificuldades para agendamento
de consultas com pediatra, além da demora no atendimento da Santa Casa local. Informou
que, no dia seguinte a esta sessão, renunciaria ao cargo de Presidente da COSPES Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, contudo, prosseguiria com seus
levantamentos e análises, fazendo seu trabalho, mas, dispensa a conversa que pretendia
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com o Secretário Municipal de Obras, porque, em quatro meses, daria para realizar muita
coisa. Disse que, em relatório da Caixa Econômica Federal, reportando-se às obras do
CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, registra que
apenas oitenta e seis por cento do valor da obra foi utilizado, havendo ainda um resíduo de
quatorze por cento a ser utilizado, mas, em reunião, quando da gestão do então Presidente
Agnaldo Bueno, esta Casa de Leis teve a informação de que o valor da obra foi pago
totalmente à empresa e os problemas decorrentes seriam encaminhados à Justiça. Disse
que referido projeto foi alterado e feita nova reprogramação da obra, a ser realizada por
outra empresa, mas a Câmara Municipal nunca foi informada sobre tais fatos, pela
Administração Municipal, situação que o obrigou a enviar um documento à Caixa
Econômica Federal para obter a resposta e confrontar com a informação prestada dentro do
Município, a fim de apurar a verdade. Lembrou ainda que ele, juntamente com o nobre
colega Angelino, solicitou ao Deputado do PR – Partido da República, uma emenda para
pavimentação e sugeriu o atendimento de algumas ruas, mas o Chefe do Poder Executivo
não o atendeu e, embora atendendo a comunidade em outras ruas, não entendeu ainda a
razão de incluir a Rua da Lapa nessa emenda se, já foi registrado por outro Vereador, em
tribuna desta Casa de Leis, que outro deputado, através de outra emenda, realizaria a obra
nesta mesma rua. Acrescentou que respostas como estas demonstram que alguma coisa
está errada, portanto, reiterou seu inconformismo com os pedidos de dilação de prazo para
reunião com o Secretário Municipal, nesta Casa de Leis, impedindo ou dificultando os
serviços dos Vereadores, portanto, disse que não aceitará mais esta situação e não ficará
mais no cargo de Presidente da Comissão de Obras, já que nada pode fazer. Informou que
serão utilizados setecentos e trinta metros cúbicos de terra vegetal na obra da Praça da
Matriz, com cento e quarenta e quatro caminhões de cinco metros cúbicos cada, mas,
enfatizou não entender como isto ocorrerá, se referida praça não tem mais que três mil e
seiscentos metros e questionou para onde está indo tal recurso. Por fim, disse que
continuará fazendo seus levantamentos e elaborará e apresentará um resumo, já que não
conseguiu o contato com o Secretário de Obras, ressaltando que a própria Administração
Municipal deveria se adiantar e dar as respostas que os Vereadores precisam para prestar à
população. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA reportou-se à citada Emenda
Parlamentar para a Rua da Lapa, esclarecendo que foi de autoria do Deputado Estadual Dr.
Gondim, no valor de duzentos e quarenta mil reais, atendendo seu insistente pedido.
Acrescentou que a situação daquela rua, além do asfalto, requeria drenagem, como também
foi o caso da rua da igreja do Bairro Fartura. Disse que também solicitou uma Emenda no
valor de cinqüenta mil reais, objetivando aquisição de equipamentos para área de lazer que,
a exemplo do trabalho dos demais Pares, visa atender as necessidades dos munícipes.
Acrescentou que há outras ruas necessitando de asfalto, mas, para isso, é necessário
recurso, buscado por todos Vereadores. Parabenizou a Sabesp que, em resposta a sua
Indicação Nº 78/11, informou que executou o prolongamento da rede de esgoto para
atender as unidades escolares do Jardim Nídia. Por fim, declarou seu apoio à Moção de
autoria do Nobre Colega Pedro, enfatizando que todo esforço para a área de saúde é de
vital importância para este município. Esclareceu que a Santa Casa local, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu baixar o índice de mortalidade infantil no
município, alcançando o melhor índice da Região do Alto Tietê. Enfatizou que este
resultado é mérito para o município e para os profissionais da Área de Saúde que se
empenharam, a cada dia, nos trabalhos de pré-natal, assistência e acompanhamento de
gestantes, garantindo atendimento de boa qualidade. Parabenizou o Dr. Gilberto Lozano –
Diretor Clínico da Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde, registrando que, de
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duzentos e trinta e seis crianças nascidas, somente uma faleceu, o que, se comparado a
outros municípios, demonstrando um excelente resultado decorrente do trabalho sério dos
profissionais da saúde deste município, apesar das dificuldades enfrentadas. Prosseguindo,
disse que cidades com recurso superior a Salesópolis tiveram percentual de mortalidade
superior, chegando até quatorze por cento. Citou como exemplo, o município de Guararema
que, com índice econômico mais elevado que Salesópolis, atingiu sete inteiros e três
centésimos por cento, enquanto Salesópolis obteve o menor índice, quatro inteiros e três
centésimos por cento. Agradeceu todos os profissionais envolvidos na área de saúde, que
dividem-se em equipes e buscam melhorias, informando que, nesta data, foram
apresentados os dois novos aparelhos de eletrocardiograma, com leitura de última geração,
adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, para melhorar a condição de vida dos
munícipes. Informou que solicitou o empenho do Deputado Gondim para aquisição de um
aparelho de mamografia, luta também abraçada pelo Dr. Gilberto Lozano – Vice Prefeito e
Diretor Clínico da Santa Casa local, que se empenhará junto aos seus deputados de
contato, esperando que os demais Vereadores também aliem-se para essa conquista. Por
fim, reiterou os parabéns à equipe de Saúde, corpo clínico, pessoal administrativo da Santa
Casa e Posto de Saúde. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se à
manifestação do orador que o antecedeu, também parabenizou os profissionais da saúde
que contribuíram para a redução do índice de mortalidade infantil, resultado muito
importante para esta cidade. Reconheceu a dedicação das enfermeiras e toda equipe da
Santa Casa que estão diretamente envolvidas com a realização dos exames pré-natais,
porém, ressaltou que não se pode dizer que tudo está cem por cento, porque ao surgirem os
maus profissionais, os Vereadores também usam a tribuna para relatar os fatos e pedir
providências, como já o fez. Com relação à sua manifestação, na sessão anterior, sobre o
caso dos cães soltos pelas ruas da cidade, disse que, na quarta-feira seguinte, já tinha
agendado reunião com o Prefeito Adilson, para tratar de outro assunto e, ao término, foi
convidado a visitar o local a ser desapropriado para construção do canil, que resolverá o
problema já encaminhado à Promotoria Pública, devido à falta de providências e aumento
dos reclamos da população e que, pelas informações do Sr. Prefeito Municipal, a construção
está prevista para breve. Com relação à construção da escola do Bairro Nhá Luz, disse que
alguns profissionais estiveram no local fazendo o levantamento dos problemas da obra,
juntamente com o Secretário Municipal de Obras. Disse que questionando o Sr. Prefeito
sobre o responsável pelo acompanhamento de tal obra, obteve como resposta que seria ele
mesmo junto a outro profissional da Administração. Acrescentou que fez este
questionamento para saber quem assinará o “Habite-se”, responsável de proteger as
crianças que ocuparão o local. Por fim, esclareceu que, ao apontar um problema, não
objetiva prejudicar ninguém, apenas quer que as coisas sejam feitas corretamente.
Enfatizou que também agiu desta forma no mandato anterior e não mudará sua conduta,
continuará trabalhando sério e cumprindo sua função de fiscalizador, portanto, se algo tiver
errado apontará e, caso não seja ouvido, adotará outras providências. Declarou-se feliz pela
informação do Nobre Colega Paulo, de que serão adquiridos dois aparelhos para exames
de eletrocardiograma, lembrando que o assunto também foi tratado na tribuna desta Casa
de Leis, haja vista que Salesópolis contava com três aparelhos e todos estavam quebrados,
obrigando os pacientes a fazerem exames em São Paulo. Disse que, devido à tantos
afazeres na Área de Saúde, talvez não perceberam o custo-benefício do transporte de
paciente para São Paulo e do conserto dos aparelhos estragados ou compra de novos,
situações que facilitaria a vida da população e também dos profissionais da área. A VERª.
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também reportou-se ao índice de mortalidade
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infantil, dizendo que, nesta data, recebeu telefone de um dos assessores da Deputada
Federal Elaine Abissamra – Médica Pediatra, parabenizando o município por este resultado.
Comentou que fez um resumo da reportagem publicada no Jornal O Diário de Mogi, da
semana passada, procedendo sua leitura: “Através do jornal Diário de Mogi, foi divulgado,
pela Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados, que o índice mais baixo, entre dez municípios do Alto Tietê, ficou para
Salesópolis, onde assinalou a maioria de inclinação dos dados. Das duzentos e trinta e seis
crianças nascidas em dois mil e dez, faleceu uma, variação de setenta e um virgula quatro
por cento.” Terminada a leitura disse que, o mais interessante, é que, do ano dois mil e oito
para cá, o índice baixou cada vez mais, sendo de dezesseis inteiros e sete centésimos em
dois mil e oito, caindo para treze inteiros e seis centésimos em dois mil e nove, atingindo
quatro inteiros e dois centésimos no ano passado, portanto, uma baixa de nove inteiros e
quatro centésimos por cento. Reconheceu que ainda há algumas dificuldades, mas, não
poderia deixar de parabenizar todos os funcionários da Área de Saúde, seja do Posto de
Saúde ou da Santa Casa local, pois, apesar de tantas dificuldades, conseguiram que
apenas uma criança falecesse após o nascimento. Registrou seus parabéns ao Dr. Gilberto,
Dra. Nereida – Secretária Municipal de Saúde, aos funcionários da saúde, desde a limpeza
até o corpo clínico. Disse que em todas as profissões há dificuldades porque as pessoas
são diferentes, tal qual os dedos das mãos, portanto, é necessário respeitar, ver e apontar.
Disse que esteve fazendo um trabalho, no final de semana, e concluiu que é difícil falar sem
olhar para dentro de si, portanto, é motivo de felicidade ver a notícia no jornal e constatar
que as pessoas estão parabenizando esta cidade. Falou que todas as cidades têm seus
problemas e dificudades, mas este envolve vidas, então, declarou-se feliz diante do
resultado apresentado por Salesópolis, dentre tantas cidades grandes, com recursos
superiores e que contam com UTI – Neonatal. Disse que dá graças a Deus que, com todas
as dificuldades, uma só criança, infelizmente, faleceu, esperando que este índice chegue a
zero. Finalizando, disse que, na qualidade de mulher, sabe o quanto é difícil gerar, sentir,
ver o filho e não poder tê-lo. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE
declarou-se também satisfeito pelos índices citados da Área de Saúde, enfatizando que
graças à Deus, Salesópolis teve apenas um óbito, índice muito baixo que merece registrar
os parabéns a toda equipe envolvida. Disse que todos reconhecem as dificuldades do
município no tocante ao orçamento, portanto, este resultado reflete o desempenho de todos.
Parabenizou também os atletas da EE CAJU Futsal, um projeto da Associação Caminhando
Juntos, que se consagraram Vice-Campeões na Categoria Sub-13, da Série Ouro, e
Campeões na Categoria Sub-17, da Série Prata, da 6ª Copa Flex Pé, de Mogi das Cruzes,
refletindo o excelente trabalho desenvolvido pela entidade. Disse que este campeonato é
muito importante na região, tanto que muitos municípios grandes, como Mogi das Cruzes,
têm seus atletas selecionados em peneira para participar desta competição, ou seja,
participam os melhores, enquanto desta cidade, não há peneira, portanto, deve-se
reconhecer a capacidade dos jovens salesopolenses que chegaram no pódio. Também
registrou que, no dia dezoito de agosto, na presença de vários Vereadores, no Gabinete do
Sr. Prefeito Municipal, foi realizado o Ato Oficial para assinatura da concessão de área
pública à Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente –
Caminhando Juntos. Lembrou que esta é a segunda vez que o Município assina uma
concessão de uso público de área para entidade, e neste caso, servirá para construção da
sede da Associação, incluindo quadra poliesportiva. Enfatizou a participação de entidades
sérias no trabalho sócio-educativo das crianças e jovens salesopolenses, sendo referido ato
oficial o reconhecimento do Poder Público ao maravilhoso trabalho desenvolvido pela
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Associação Caminhando Juntos. Também registrou que o recém-implantado Projeto EE
CAJU Karatê já apresenta bons resultados, pois, no último dia vinte, em torneio realizado na
cidade paulista de Jandira, que contou com a participação de quatorze jovens
salesopolenses dentre quarenta atletas inscritos, conquistou uma medalha de Ouro, duas de
Prata e seis de Bronze. Concluiu dizendo que, não fosse essa entidade, embora os projetos
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes, a cidade não daria conta de atender
toda a sociedade, portanto, enfatizou que parceiros, como essa Associação, devem ser
valorizados. Por fim, solicitou aos Nobres Pares a entrega das suas respectivas listas de
assinaturas para implantação do Centro de Recuperação dos Dependentes Químicos, em
Mogi das Cruzes, pois todo material coletado nos municípios da região será entregue à
Casa Civil, em data a ser agendada, pois, até o momento, o Governador ainda não
contemplou o Alto Tietê com nenhuma clínica. 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 29 de Agosto de 2011.
PRESIDENTE

:
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2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
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