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              ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Outubro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e dois dias do mês de Outubro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 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. 
Pedro da Fonseca 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 e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
REQUERIMENTO Nº 111/12 – Solicitando à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
especificamente, ao setor responsável pelo atendimento e despacho das Ordens de Serviço 
relativas à ligação de energia elétrica residencial em Salesópolis, para que envie a esta 
Casa de Leis, uma relação das Ordens de Serviço pendentes desta cidade com os 
respectivos motivos do não atendimento, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desp.: Aprovado, 
encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 143/12 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao 
setor competente o devido recolhimento do entulho acumulado nas ruas do Distrito do 
Remédio, especialmente, das  Ruas São Simão e Ferdinando Jungers, dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao 
mês de Setembro/12 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 
043/12 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 
mês de Agosto/12 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO CGC.ARC Nº 
1055/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicando a aprovação das 
contas da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao exercício de 2010, exceção feita 
aos atos pendentes de apreciação – desp.: Arquive-se ao Processo de origem; CONVITES: 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - para a sua reunião ordinária 
que será realizada no dia vinte e quatro de outubro, às dezessete horas e trinta minutos na 
Casa da Agricultura; da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
SABESP – para reunião com o objetivo de promover a aproximação entre a comunidade e a 
empresa, abordando assuntos relativos aos serviços prestados nesta região, que será 
realizada no dia vinte e quatro de outubro, às nove horas e trinta minutos, na Sede da 
Corporação Musical São José (Casa da Banda); COMUNICADO sobre a liberação de 
recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 12.500,00 para o Pagamento de 
Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 – competência Setembro/2012 – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes , 
requereu ao Sr. Presidente, um minuto de silêncio pelo passamento do ex-Vereador Antenor 
das Neves (1989 – 1992), neste último final de semana, sendo deferido imediatamente e, 
ato contínuo, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. Passando a 
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Pedro da Fonseca, o VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA justificou oralmente seu Requerimento Nº 111, esclarecendo que, pelo caminho 
natural, após a autorização da Secretaria de Meio Ambiente, é apresentado o pedido para 
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ligação de energia elétrica junto ao Posto de Atendimento da Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, atualmente, funcionando no prédio da antiga Rodoviária Municipal. Em 
seguida, a Ordem de Serviço deve ser emitida, contudo, muitos serviços estão pendentes 
há mais de um ano, apesar da autorização, motivo pelo qual apresentou esta proposição. 
Finalizando, disse ainda que, se todo requisito foi atendido e pagas as taxas devidas, quer 
entender, através deste requerimento,  porque a empresa não liga a energia elétrica nos 
imóveis, fato que se repete com vários munícipes. Reassumindo a presidência e não 
havendo mais oradores inscritos, nem 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 solicitando a atenção e providências desta Casa de Leis para algumas situações que 
ocorrem neste município, citando, inicialmente, a sujeita em que se encontra o Posto de 
Saúde da área central, abandonado por falta de limpeza e higiene, questionando se terá que 
convidar o Promotor Público para visitar o local. Acrescentou a esta situação, a falta de 
material para realização dos exames de sangue, enfatizando que, se este atendimento será 
suspenso, que sejam avisados os pacientes com antecedência, evitando que muitos, sejam 
idosos, doentes ou moradores da zona rural, somente no dia marcado,  sejam avisados da 
impossibilidade da realização dos exames devido à falta de material, pois, sendo informados 
antes, os pacientes evitarão o jejum ou poderão procurar outras alternativas. Lembrou que 
já sugeriu em sessões anterioresque, diante da falta de estrutura, o atendimento se 
limitasse a meio período, face à falta de material básico e até tinta para impressora, ficando 
assim, cada dia, mais difícil o atendimento. Alertou que ainda tem dois meses para o final 
deste mandato,  portanto, injusto deixar idosos e crianças, dentre outros pacientes, fazendo 
jejum sem o devido atendimento. Disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal tenha 
conhecimento do caso, mas, se não tem, deve ser comunicado para que o serviço de 
limpeza seja realizado nas unidades de saúde, evitando a visita do Ministério Público. Ato 
contínuo, disse que recebeu um documento da Santa Casa de Misericórdia Frederico 
Ozanan expondo sua atual situação e, inclusive, registrando que alguns Vereadores desta 
Casa de Leis tinham conhecimento dos fatos, contudo, disse que a questão principal é 
conhecer o motivo da atual situação. Enfatizou que o objetivo principal não é acusar 
ninguém, mas, fazer um trabalho sério para solucionar a situação, evitando que, em curto 
prazo, até mesmo o atendimento médico do Pronto Socorro seja suspenso. Falou que quer 
saber o montante da dívida, se existe uma associação responsável pela administração da 
Santa Casa,  se esta Casa de Leis aprovou algum repasse para referida entidade, quem são 
seus responsáveis. Falou que, neste documento, constatou-se a veracidade dos, até então, 
comentários de que um paciente, sendo internado na Santa Casa local,  após  dois dias, no 
máximo,  será transferido a outros hospitais da região, procedimento já divulgado desde o 
dia quinze de outubro.  Enfatizou que muitos procedimentos adotados, como este,  não 
tinham sido divulgados e agora constam neste documento que recebeu  em resposta ao seu 
Requerimento Nº 109. Acrescentou que também responde o questionamento acerca de 
quais Especialidades Médicas estão disponíveis e quais foram suspensas, quem é o Diretor 
Clínico, entre outros. Também consta que há um estatuto, protocolado em vinte e sete de 
novembro passado no Cartório de Santa Branca, constando os nomes do Sr. Osni Cardoso 
- Provedor, Andressa Machado Cardoso – Secretária e Dr. Ivan Fernandes dos Santos – 
Advogado. Embora tais informações, disse que ainda são necessários outros documentos, 
como por exemplo,  a ata que nomeou essas e outras pessoas, haja vista que, em conversa 
com o Sr. Horácio – atual Provedor, que esteve em seu gabinete nesta Casa de Leis, ele 
citou outros nomes que não constam no citado documento. Dirigindo-se ao Sr. Presidente 
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disse que nesse documento consta que todos estavam cientes da dívida e que alguns 
Vereadores participaram até de reunião, contudo, enfatizou que ele até sabia que havia um 
problema, mas, desconhece seu tamanho e o que vinha ocorrendo. Falou que não adianta 
“tapar o sol com a peneira”, pois, enquanto membro do Poder Legislativo e fiscalizador, 
deveria ter recebido,  por ofício, desde o primeiro mês,  informações de que a Prefeitura 
Municipal não repassou o recurso aprovado, ressaltando que o Legislativo trabalha com 
documentos e não com boatos. Disse que agora, por meio desse documento, conta com 
algumas informações,  portanto, em curto prazo, tentará encaminhar o caso, reconhecendo 
que, embora algumas pessoas contem com planos de saúde, o primeiro atendimento é feito 
na Santa Casa local. Informou que, no referido documento, consta a impossibilidade de 
realizar partos e endoscopia, e que as internações não devem ultrapassar o prazo de dois 
dias, dentre outras situações. Lamentou que esta Casa de Leis tenha recebido tais 
informações somente agora, enquanto deveriam ser enviadas antes de chegar ao ponto que 
chegou. Comentou que, todos os documentos que tem recebido, estão datados a partir do 
dia dez de outubro, ou seja, após a eleição municipal, demonstrando que as coisas já 
estavam complicadas antes, mas, eram escondidas. Enfatizou que quer um debate aberto, 
porque a Santa Casa é de toda a população, entretanto, disse que, olhando o estatuto, 
constatou que os sócios devem fazer uma contribuição, situação essa que descaracteriza a 
finalidade de entidade sem fins lucrativos. Ressaltou ainda que, no referido estatuto, dá a 
entender que a Santa Casa pode cobrar por procedimentos cirúrgicos e outros, o que 
acredita também seja contrário ao que conhece do caráter dado à entidade. Comentou que 
també, só agora, dispõe do balancete financeiro da Santa Casa, sabe da real dívida, bem 
como que, apenas está realizando as atividades de Ortopedia, além do Pronto Socorro que 
continuará funcionando normalmente, ou seja, todos que lá chegarem serão atendidos. 
Ressaltou que fará levantamento de toda situação e, mais que apontar este ou aquele, cada 
um deve ajudar na solução do problema, cada um apresentando sua idéia para melhoria da 
área de saúde, evitando esperar chegar o ano que vem para fazer tudo, ainda porque faltam 
dois meses para o final deste ano e, neste período,  muita coisa ainda pode acontecer. 
Enfatizou que este documento chegou somente após muitas reclamações e comentários, 
mas, deveria ter sido enviado antes, como ocorreu em outras oportunidades em que 
precisaram deste Legislativo para repasse de recurso ou outro motivo, e correram a pedir 
apoio. Disse que, embora muitos da Área de Saúde falem que o Vereador não é nada, na 
“hora que o calo aperta”, correm atrás dos Vereadores e que, por isso mesmo, devem todos 
continuar realizando um trabalho sério, independente de faltar pouco tempo para o término 
desta legislatura. Acrescentou que os Vereadores devem continuar apurando e levantando a 
situação e, se tiverem que responsabilizar alguém, que o façam, mas, garantiu que não 
poderão ser eles, os Vereadores responsabilizados, visto que, somente agora, após 
requeridas,  receberam informações. Reiterou que não adianta dizer que este ou aquele 
Vereador estava a par da situação; acredita que todos tenham ouvido conversas porque não 
chegou nada oficial neste Legislativo, nenhum documento expondo a situação, portanto, se 
esta Casa de Leis aprovou a antecipação da devolução do duodécimo ao Poder Executivo, 
para repassar à Santa Casa local, foi porque os Vereadores ouviram que a situação era 
drástica e decidiram juntos pela antecipação. Afirmou que muitas pessoas responderão pela 
situação atual da Santa Casa de Salesópolis, portanto, juntamente com o Sr. Presidente e 
demais Vereadores deste Legislativo, estará debatendo o assunto, no decorrer da semana, 
obtendo mais informações, para então decidirem a medida que adotarão. Por fim, disse 
esperar que a forma como foi repassado o recurso esteja correta, do contrário, alertou que 
informará ao Tribunal de Contas do Estado e assim muitas conseqüências advirão, não para 
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a Santa Casa, mas, às pessoas responsáveis pelo repasse e recebimento do recurso. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES  cumprimentou o Vereador eleito para o próximo 
mandato - Sr. Ednei,  o Presidente da Associação do Bairro Ribeirão do Pote – Sr. Ademir, 
demais presentes na sessão e internautas e prosseguiu reportando-se à manifestação do 
orador que o antecedeu, questionando como será justificado ao Tribunal de Contas ou 
Auditoria, sobre o repasse que a Prefeitura Municipal fazia à Santa Casa local e agora o faz 
à associação criada para administrá-la. Lembrou que há pessoas assinando documentos e 
fazendo as coisas de qualquer forma, “agindo às escuras”, as quais terão que prestar contas 
de tudo o que vem ocorrendo na Área de Saúde deste município. Quanto ao comentário do 
Nobre Colega Claudinei, de que o serviço do Pronto Atendimento está ocorrendo 
normalmente,  disse que isso não vem acontecendo, justificando que, no último final de 
semana, recebeu várias reclamações acerca da falta de médico na Santa Casa local. 
Acrescentou ainda que, a informação dos funcionários, era de que, quando o médico 
chegasse, atenderia apenas crianças, não adultos, cabendo a estes últimos, procurar outras 
alternativas. Disse que é necessário verificar a real situação, evitando que a população 
tenha que recorrer a hospitais da região para conseguir atendimento. Comentou que, 
atualmente, um paciente que precisa de atendimento em hospitais da região, tem que arcar 
com as despesas do abastecimento do veículo, considerando isso um absurdo. Enfatizou 
que a Administração Municipal deve entender que não se brinca com saúde e que, o mais 
triste, é precisar de atendimento médico ou ser transferido a hospital da região e não ter 
condições para isto, como ocorreu com alguns munícipes, na semana passada. Relatou que 
moradores de um bairro lhe telefonaram dizendo da necessidade de se tomar alguma 
medida com relação à falta de atendimento na Santa Casa e de veículo para transportar 
paciente. Acrescentou que os Vereadores não podem ficar de braços cruzados, mas, ver, 
juridicamente, o que pode ser feito para evitar que o povo pague caro pela situação, 
especialmente, os que precisam do atendimento, pois, para esses, os próximos dois meses  
do final deste mandato,  demorará uma eternidade para passar. Lembrou ainda que, se 
nada for feito agora, a próxima gestão terá que dar toda prioridade à Área de Saúde diante 
da dificuldade enfrentada pelo povo. Relatou que, na semana passada, um servidor 
municipal lhe entregou cópia do Plano de Carreira elaborado e distribuído pelo Sr. Prefeito 
Municipal, a diversos setores, sem ao menos, abrir discussão junto aos interessados ou 
tratado em audiência com Vereador, e que trata-se de um plano que prejudicará tanto a 
Administração Municipal quanto os servidores, por ser totalmente desordenado. Disse 
acreditar que enviou um “plano de qualquer forma” para justificar o questionamento do 
Nobre Par Claudinei acerca dos gastos com a contratação de uma empresa para elaborá-lo, 
ressaltando ser mais um caso de dinheiro público “correndo às soltas”, enquanto não há 
recursos para uma série de outras coisas, citando, por exemplo, a decisão de diminuir a 
carga horária dos funcionários para economizar despesas. Lamentou tais casos, 
enfatizando a importância dos Nobres Colegas tomarem conhecimento da existência desse 
Plano de Carreira, a fim de agirem com responsabilidade e tomarem uma atitude séria 
quando referido documento for enviado para deliberação desta Casa. Prosseguindo, 
informou que, na última terça-feira, dia dezesseis, na qualidade de Vice-Prefeito eleito para 
a próxima gestão, esteve junto com o Engº. Rafael – Prefeito eleito, solicitando apoio do 
Governador do Estado a este município, quem deixou claro que conhece as dificuldades 
locais e que será parceiro. Acrescentou ainda que, por intermédio do Deputado Estadual 
André do Prado, aproveitaram a oportunidade para conhecer e conversar com o Secretário 
Estadual de Meio Ambiente – Bruno Covas, que também disse conhecer todas as 
dificuldades ambientais deste município, propondo-se a agendar audiência para que eles 



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

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE 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 29ª Sessão Ordinária, realizad a em 22 de Outubro de 2012                                      FL. 5 
 

 

 

(Prefeito e Vice-Prefeito eleitos) exponham os problemas. Ressaltou que é desta forma que 
pretendem trabalhar, pois, reconhecem a carência deste município, que não lhes permite 
esperar assumirem os respectivos cargos para, depois, buscarem apoio das autoridades 
estaduais. Relatou ainda que, no dia seguinte, dezessete de outubro, esteve em São Paulo, 
participando do Seminário – “Desafios e Oportunidades para os Catadores de Materiais 
Recicláveis”. Lembrou que esta atividade vem crescendo muito no Estado de São Paulo, 
requerendo melhor organização e união, a fim de avançarem e que, na oportunidade, foram 
apresentados os projetos estaduais e a importância destes para toda esta região que 
enfrenta dificuldades ambientais, como a falta de espaço no aterro sanitário utilizado 
atualmente. Noticiou que, naquela oportunidade,  a ARES – Associação dos Recicladores 
de Salesópolis, foi contemplada com um caminhão para a coleta do material e, embora já 
soubesse que da parceria mantida com o município, disse que este veículo ajudará a 
associação, mas, principalmente, este município, que enfrenta inúmeros problemas com o 
acúmulo de lixo nos bairros rurais que cobram uma parceria mais efetiva visando ampliar a 
coleta. Por fim, disse que, além de ajudar o município, no que se refere à coleta de lixo 
orgânico ou recicláveis, também resolverá uma questão social, como a geração de mais 
empregos naquela entidade, portanto, um ganho para o município, para a entidade e, 
principalmente, para o meio ambiente. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
PRESIDENTE reportou-se à manifestação do Nobre Colega Claudinei, dizendo que 
documentará a necessidade de limpeza do prédio do Posto de Saúde ao Diretor de Saúde 
e, no tocante à associação ligada à Santa Casa local, disse que solicitará que, na reunião 
prevista para a próxima quarta-feira, nesta Casa de Leis, tragam cópia da ata da formação, 
esperando que o Provedor esteja vendo esta sessão pela internet e providencie referido 
documento, além de outros já solicitados. Registrou que, atendendo Requerimentos do 
Nobre Ver. Claudinei,  foram agendadas duas reuniões com o Sr. Prefeito Municipal e 
equipe, sendo a primeira às quinze horas, para tratar sobre a obra em andamento no 
CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca e, outra, às 
dezesseis horas, sobre a Área de Saúde, em especial, sobre a situação da Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan. Enfatizou que este recado é para todos os Vereadores, 
assim como o é a reunião agendada com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, na 
próxima segunda-feira, dia vinte e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, nesta Casa de 
Leis, sugerindo a todos que tiverem pedidos de ligações pendentes, que tragam os 
documentos comprobatórios. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos 
e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 
             Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 22 de Outubro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
29 de Outubro de 2012.  
            


