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ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Junho de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezessete dias do mês de Junho do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira
– 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.
Sérgio dos Santos 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. Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
MENSAGENS Nºs 1172 e 1173/13 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os
PROJETOS DE LEI Nºs 015/13 (Revoga a Lei 1.239 de 26/06/1997 e dá outras
providências); e 016/13 (Revoga integralmente a Lei Nº 1.610 de 22 de Junho de 2010 e dá
outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento; OFÍCIO Nº 286 GP do Poder Executivo, solicitando substituir o texto original do
Projeto de Lei Nº 013/13 (Autoriza o Executivo Municipal a realizar repasse de recursos
financeiros a título de subvenção à Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan de
Salesópolis, conforme especifica, e dá outras providências), tendo em vista que se deixou
de constar o Artigo 4º completo, conforme segue transcrito: ARTIGO 4º - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de Abril de
2013 – desp.: Anexar ao Projeto de Lei; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 122 – Informar a esta Casa de Leis, o motivo de ter diminuído o custo dos
tubos armcos, e a empresa responsável pela fabricação; 124 – Enviar o projeto da reforma
da Escola do Bairro do Alegre “Escola Rural São Francisco”, inclusive laudo da vigilância
estadual, e licenciamento ambiental onde está sendo construída a ZOONONE no município;
e 123/13 – Solicitando a SABESP, informar esta Casa de Leis o motivo do vazamento de
esgoto constante na Rua Pedro Pinto de Miranda, ao lado do Supermercado Okamura, e o
que está sendo feito para regularização deste problema, todos do Ver. Benedito Lélis Renó
– desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal
Nºs: 221 – Determinar ao setor competente, tomar providências visando os devidos reparos
na EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, tais como: desentupimento do
banheiro, reposição de lâmpadas queimadas, vazamento de água nas torneiras e limpeza
de restos de materiais de construção, grades, entulhos, etc, do Ver. Cristian Luiz Candelária;
222 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o melhoramento da Rua Francisco de Paula
M. Melo, até que as obras de asfaltamento anunciadas nas placas publicitárias do Governo
do Estado de São Paulo sejam executadas, do Ver. Benedito Lélis Renó; 223 – Solicitar ao
órgão competente, a colocação de uma luminária na Estrada da Roseira, Bairro Nhá Luz,
Poste Nº 781; 224 – Estudar a possibilidade de colocar um ponto de iluminação pública na
Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, em frente ao Nº 736, Bairro Totozinho Cardoso; 225
– Estudar a possibilidade de colocar vários pontos de iluminação pública no Bairro do
Bracaiá, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 226 – Viabilizar junto ao setor correspondente,
a revitalização da Praça do Bairro Totozinho Cardoso, situada a Rua Sebastião
Nepomuceno da Silva, prevendo-se neste projeto, a instalação de lixeiras; e 227/13 –
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Providenciar junto à Secretaria Municipal de Obras, a reforma da ponte da Estrada do Barro
Amarelo, Bairro do Barro Amarelo, nas proximidades do sítio do Sr. Donizete e Sra. Denise,
ambas do Ver. Edney Campos dos Santos e outros – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;
COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro no valor
de R$ 3.900,45 e de R$ 13.301,52, ambos relativos à Terceira Parcela do PNATE competência Maio/2013; CONVITE da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de
Toledo, para sua Festa Junina, que será realizada no dia vinte e dois de junho, a partir das
dezessete horas – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA
justificou oralmente sua Indicação Nº 221, acrescentando que a apresentou atendendo pais
de alunos e funcionários da referida unidade escolar, lembrando que o citado vazamento de
água acarreta custos aos cofres públicos. Comentou que foi àquela escola, tal qual foi,
recentemente, à Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo sua função fiscalizadora para
cobrar medidas aos órgãos competentes. Sendo assim, registrou não haver necessidade de
ameaçar funcionários das escolas, pois, não é por informações deles, ressaltando que ele
próprio está levantando tais problemas, objetivando o melhor para toda comunidade escolar.
Registrou ainda que continuará fazendo as visitas nos órgãos da Prefeitura Municipal, com
exceção das escolas estaduais, onde já foi barrado por uma diretora, alertando que, se
continuarem ameaçando os funcionários, tomará providências, concluindo que, afinal, é
mais fácil e barato trocar lâmpadas a comprar trinta e seis mil copos de suco. Quanto ao
Projeto de Lei Nº 15, objetivando a revogação da Lei Nº 1239, enfatizou que, se aprovado,
revogará um benefício aos servidores públicos que fazem cursos técnicos e universitários, o
que significa um retrocesso. Enfatizou a necessidade dos Vereadores estudarem a matéria,
seja nas comissões ou fora delas, porque a merendeira ou quem quer que esteja
estudando, o faz objetivando melhorar suas condições de vida, com melhor cargo e melhor
remuneração. Disse que deveriam regulamentar a lei (que se pretende revogar), a fim de
incentivar os que se formam a permanecer na Prefeitura Municipal, ocupando o cargo
compatível à sua formação e assim, evitando contratação de outros profissionais
comissionados. Por fim, disse que pode até repensar sua decisão e até buscará explicação
melhor, mas, de antemão, não concorda com este projeto por entender tratar-se de uma
regressão, enquanto todos deveriam caminhar para frente. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ, reportando-se aos Projetos de Leis Nºs 15 e 16, disse que esta Casa de Leis sabe
das dificuldades enfrentadas pelos servidores municipais, os quais lutaram no recente
período de greve. Explicou que os dois projetos tiram benefícios, portanto, declarou que, na
qualidade de membro do Partido dos Trabalhadores, jamais votará contra benefícios a
qualquer trabalhador. Disse ainda que as duas Vereadoras desta Casa de Leis são
funcionárias da Prefeitura Municipal, assim como há familiares de Vereadores que também
são funcionários, e todos serão prejudicados. Esclareceu que referidos projetos não lhe
beneficia em nada, nem à sua esposa, que é Professora, mas, não poderá aprová-los e tirar
o direito dos que o são. Ressaltou que, se o Sr. Prefeito Municipal desse o exemplo, não
alugando prédios caros e contratando pessoal comissionado, não teria desestimulado os
funcionários, entretanto, tudo o que fez neste ano, foi em prejuízo dos servidores
municipais, portanto, espera que esta Casa de Leis tome uma posição séria, não apoiando o
Prefeito Rafael e, concluindo, questionou até quando o carregarão nas costas. Ato
contínuo, justificou seu Requerimento Nº 122, esclarecendo que o apresentou porque
tomou conhecimento de que o valor da compra diminuiu graças à fiscalização que tem feito.
Lembrou que, em reunião no Bairro do Aterrado, foi anunciado um valor de oitenta mil reais,
entretanto, soube que houve drástica redução. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 123,
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disse que água potável e esgoto é responsabilidade da Sabesp. Disse que todos os
problemas expostos nesta proposição expõem a população aos perigos de contaminação e
doença, além de tratar-se de uma situação inaceitável para uma estância turística. Advertiu
que encaminha este requerimento à Sabesp, mas, possivelmente, o encaminhará também
ao Ministério Público. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos comentou que visitou o local,
juntamente com o Presidente desta Casa de Leis – Ver. Marcelo, e o Vice-Prefeito Municipal
– Sr. Vanderlon, quando decidiram por uma parceria entre o Município, o Sr. Zildo – do
Depósito de Materiais Camargão, o Supermercado Okamura e a Sabesp, dada a gravidade
da situação que requer medidas. Ressaltou, contudo, que a Sabesp já se propôs a
colaborar para solucionar o problema. Retomando, o orador disse que tais informações
são importantes, contudo, não evita o risco de doença à população. Em seguida, justificou
oralmente sua Indicação Nº 222, dizendo que a situação é vergonhosa, necessitando tapar
os buracos e passar uma máquina para que os moradores possam sair de suas residências.
Referindo-se novamente aos Projetos de Lei Nºs 15 e 16, sugeriu aos Nobres Pares que
retirem cópias e os analise para não prejudicar a população, pois, há alguns
apadrinhamentos, como o caso de Professores que tiveram seus salários duplicados,
demonstrando que não estão (a atual Administração) preocupados em diminuir a folha de
pagamento. Citou como exemplo, a compra do suco para as escolas, o qual está sendo
distribuído ”à rodo”, também demonstrando o mal gasto do dinheiro público, enquanto no
Posto de Saúde falta remédio. Neste momento, o orador foi advertido pelo SR.
PRESIDENTE, alertando-o de que mencionava assunto alheio às matérias do Expediente.
Retomando, o orador disse que a má administração tomou conta da cidade, tanto que
tiram dos que mais precisam, enquanto deveriam considerar que, mesmo que o servidor
formado não assuma um cargo na sua área de formação, o município poderá contar, no
atendimento de balcão, com profissionais qualificados e educados, o que será melhor para
todos. Acrescentou que, qualquer funcionário com nível universitário, atenderá a população
com dignidade, além de saber resolver casos importantes da sua área. Enfatizou que isso é
qualificação dos funcionários e todos deveriam ser estimulados à qualificação, para bem
atender o público. Por fim, disse que, desde janeiro, os servidores estão trabalhando “no
chicote”, sendo humilhados, transferido de uma área para outra e até pressionados a
pedirem demissão, motivo pelo qual reiterou aos Nobres Pares analisarem seriamente tais
projetos e mostrarem à população que são contrários O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 226, dizendo que se trata da única praça do
bairro, frequentada pelos moradores e visitada por turistas que se destinam ao “Sr. Paulo
das Ervas”. Lembrou que referida praça foi inaugurada há mais de dez anos, necessitando
da reforma solicitada e de instalação de lixeiras, haja vista que, após os finais de semana,
há muito lixo espalhado no gramado, prejudicando também o serviço dos coletores da
Municipalidade. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 227, registrando que visitou o local,
juntamente com o Sr. Antonildes – responsável pelo Setor de Obras, e o Sr. Vanderlon –
Vice-Prefeito Municipal, quando os moradores solicitaram melhorias na estrada, contudo,
registrou que a ponte ora mencionada requer atendimento prioritário, dada suas más
condições e consequente risco aos usuários. Referindo-se ao Requerimento Nº 123, na
condição de funcionário da Sabesp, o orador esclareceu ao seu autor – Ver. Benedito Lélis,
que a empresa tem acompanhado a situação, pois conta com uma estação elevatória de
esgoto naquelas proximidades, facilitando seu monitoramento a fim de evitar vazamento.
Confirmou que água e esgoto são mesmo de responsabilidade da Sabesp, entretanto,
explicou que naquele local não se trata de vazamento de esgoto, mas, de água pluvial que
se acumula devido à situação do asfalto, aliada à lavagem da calçada e açougue do
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Supermercado Okamura, favorecendo o aspecto deplorável da água empoçada. Informou
que estão sendo feitas as tratativas entre o Sr. Domingos – Encarregado local da Sabesp, o
Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, e o Ver. Marcelo – Presidente deste Legislativo, que
contam com apoio do Supermercado Okamura e Depósito Camargão, os quais, em parceria
com o Município, construirão uma galeria de águas pluviais, o que mudará o aspecto
daquela região, melhorando o que não foi previsto quando da realização da obra das
calçadas, quando deveriam ter colocado tubos para as águas pluviais. Por fim, registrou
que a água pluvial não é de responsabilidade da Sabesp, apenas tratamento de água e
esgoto, contudo, a empresa está aberta à parcerias que venham ajudar a população. Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos
PARECERES CJR Nº 12, COSPES Nº 03 e CFO Nº 21/13, todos recomendando a
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 013/13 (Autoriza o Executivo Municipal a realizar
repasse de recursos financeiros à título de subvenção, à Santa Casa de Misericórdia
Frederico Ozanan de Salesópolis, conforme especifica, e dá outas providências), de autoria
do Poder Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou o referido PROJETO
DE LEI Nº 013/13 em única discussão. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou declarando
seu apoio à Santa Casa local, dizendo que a saúde deve ser tratada com prioridade. Disse
estar certo de que todos aprovariam esta matéria que beneficiará a população carente,
autorizando o repasse de dois milhões e cem mil reais. Lembrou, contudo, que após aprovála, todos devem cobrar melhor atendimento, haja vista que, atualmente, a Santa Casa não
conta sequer com médicos Pediatra e Ortopedista. Por fim, registrou, não fosse a coragem
do Sr. Prefeito e incentivo dos Vereadores à decisão da intervenção, referida Santa Casa
teria fechado, portanto, uma luta de todos, dando-lhes o direito de também cobrar. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou dizendo que não há nada de anormal neste projeto, ele
apenas autoriza que a Prefeitura Municipal continue repassando recursos à Santa Casa
local. Apoiou o orador que o antecedeu quanto à necessidade de cobrar e fiscalizar,
ressaltando que dará um prazo ao Sr. Prefeito Municipal, mas, quer ver o atendimento a
pré-natal, partos, consultas, especialistas e medicamentos naquele hospital. Declarou que
aprovará o repasse de dois milhões e cem mil reais, contudo, espera seja bem utilizado e,
em benefício da população, não para politicagem. Ressaltou que quer uma saúde séria para
todos, e não aquele projeto antigo de “quanto pior, melhor”, em que o cidadão não
consegue atendimento, mas, é orientado pelo próprio funcionário, a procurar esta ou aquela
pessoa para ser atendido, o que considera a pior forma de política de saúde. Espera com
este repasse aprovado, que a Santa Casa local funcione corretamente e que os
funcionários façam seu trabalho com profissionalismo, alertando que fiscalizará duramente.
Lembrou que já trabalhou na Secretaria Administrativa da Santa Casa local e que ela foi
modelo na região, pois, naquela época, também atendia moradores das cidades de
Paraibuna, Santa Branca e Biritiba Mirim, quando também funcionava o seu Centro
Cirúrgico. Disse acreditar que, devido ao projeto “quanto pior, melhor”, a situação chegou à
atual condição e reconhece que haverá dificuldades para levantá-la, face às exigências da
Vigilância Sanitária, comprovando que a Santa Casa não evoluiu, o que evitaria a atual
condição. Informou que, com o repasse que será aprovado, se bem administrado, será
possível contratar outros médicos, como Pediatra, Neurologista e Ortopedista, do contrário,
adiantou que usará a tribuna para expor o péssimo atendimento. Ressaltou que, para
melhorar a gestão, deverão acabar com politicagens em que se atende somente “os amigos
do rei”, e atender toda população. Adiantou que alguém poderá usar a tribuna para dizer
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que ele (o orador) não entende de saúde, porém, disse que qualquer um entende, basta
ficar doente. Quanto às questões administrativas, disse que cabem aos técnicos da área
executarem o serviço, com os valores repassados. Enfatizou que quer ver o hospital
atendendo educadamente a população e retomando as cesarianas, partos e que o
atendimento à mulher seja feito dignamente, como antes, em que se reservava um dia para
atender somente pacientes em pré-natal, encaminhando para Mogi das Cruzes, os casos
complicados. Por fim, reiterou esperar que a Santa Casa local seja bem administrada,
porque é muito dinheiro com o qual é possível fazer um bom trabalho. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA disse que as pessoas mais velhas desta cidade sabem como foi a luta
para construção da Santa Casa local e, certamente, reconhecem a luta necessária para
mantê-la em funcionamento. Falou que as internações, cirurgias ou partos realizados nesta
cidade foram referências na região, contudo, as normas para realizá-las são ditadas pelos
Governos Estadual e Federal, portanto, não pode dizer que o recurso ora proposto será
suficiente para garantir boa qualidade no atendimento. Sugeriu somar as seis primeiras
parcelas, no valor de duzentos mil reais cada uma, e as demais seis, no valor de cento e
cinquenta mil reais cada uma, para concluírem que o valor não será suficiente,
considerando apenas o valor atual que se paga por um plantão médico de doze horas.
Lembrou que o tempo e a situação são outros e os Vereadores que estiveram no gabinete
do Prefeito Municipal, decidindo sobre a intervenção, devem lembrar que não havia outra
opção naquele momento, senão remanejar recursos de outras áreas para evitar o
fechamento da Santa Casa local. Também lembrou que, muito embora o munícipe disponha
do melhor plano de saúde, seu primeiro socorro é realizado na Santa Casa local. Com
relação aos funcionários, disse que basta ir a Santa Casa para constatar que são pessoas
idôneas que lá trabalham, há anos, e ainda continuam porque foi firmado um acordo verbal
com o médico. Neste acordo, antes mesmo de assumir o cargo de Prefeito Municipal, o
atual Prefeito Rafael solicitou-lhe continuar o atendimento, até que assumindo, pudesse
tomar medidas definitivas. O orador lembrou ainda que, na ocasião da entrega dos
documentos da Santa Casa local ao Prefeito Rafael, no início deste mandato, todos que
estiveram na reunião, presenciaram que o então administrador da Santa Casa disse que,
se a Administração Municipal não a assumisse, ele fecharia as portas. Quanto ao projeto
ora em discussão, informou que o recurso proposto não será suficiente para atender todas
as necessidades, apenas manterá o Pronto Atendimento e, conforme está registrado, o
projeto visa manter médico hospitalar, pronto atendimento, serviço de análise e diagnóstico.
Disse ainda que há situações pretendidas e situações reais, contudo, a realidade atual
permite apenas manter as portas abertas do Pronto Socorro para atender a população e, na
medida do possível, melhorar. Registrou que a dívida atual soma quatro milhões de reais,
mas, todos devem reconhecer que este é um problema das Santas Casas de todo Estado,
conforme divulgado na mídia. Informou que o Sr. Prefeito Municipal vem pleiteando recurso
junto ao Governo do Estado, mas, antes, acredita que será necessário desembargar os
serviços de internação, pequenas cirurgias e partos, para os quais, serão necessárias
adequações na forma da lei. Enfatizou que todos têm responsabilidade com relação ao que
falam e informam à população, por isso, ele se dispõe a esclarecer todas as dúvidas de
forma correta e verdadeira. O orador conclamou pelo voto favorável ao projeto e, por fim,
enfatizou aos Nobres Pares para não se acomodarem com o recurso que aprovariam,
lembrando que será suficiente apenas para manter abertas as portas do Pronto Socorro e
não sobrará para fazer tudo que se espera. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA lembrou
que o projeto de lei ora em discussão veio acompanhado de um Plano de Trabalho para
utilização do recurso, cujo objeto principal é o atendimento à urgência e emergência na
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prestação e serviço de Pronto Atendimento, observadas as sistemáticas de referência do
Sistema Único de Saúde. Acrescentou ainda que o gerenciamento do recurso inclui a
prestação prioritária dos serviços de Pronto Atendimento de urgência e emergência a adulto
e infantil, durante vinte e quatro horas, portanto, fica claro que será necessário contratar um
Pediatra. Disse que também prevê o Atendimento Médico Eletivo, que é o atendimento de
Neurologista, Oftalmologista e pequenas cirurgias, além da prestação de serviços de apoio
a diagnóstico e Terapêutico, deixando claro também que será necessário contratar
Ortopedista. Enfatizou que tudo isto consta no plano de metas e trabalhos do convênio que
será firmado entre a Santa e o Poder Executivo, proposto no projeto ora em debate.
Acrescentou ainda, que para o seu gerenciamento, será necessária à prestação prioritária
do serviço de Pronto Atendimento a urgência e emergência, atendimento médico eletivo,
serviço de oxigênio, salas especiais de inalação, serviço de radiologia e exames
laboratoriais, tudo previsto com o valor do repasse proposto. Prosseguindo, falou que,
independente disso tudo, todos os Vereadores ainda devem cobrar do Sr. Prefeito a
contratação de um Cardiologista para a Santa Casa, pois, muito embora o Posto de Saúde
conte com esta especialidade, ainda não atende a demanda atual. Também lembrou a
necessidade de médico Ginecologista que, sendo contratado e somando-se ao repasse do
SUS, garantirá condições para retomar os partos. Esclareceu que, para bem atender uma
Santa Casa seriam necessários, no mínimo, quatrocentos mil reais mensais, porque um
plantão médico de doze horas custa em torno de um mil a um mil e duzentos reais.
Contudo, lembrou que, para atender com qualidade, será necessário multiplicar esse valor
pelos plantões necessários e somá-los aos especialistas diversos, em uma equipe entre
doze a quinze médicos. Concordou com o orador que o antecedeu, sobre a necessidade de
buscar recursos complementares para o atendimento médico que faltará, sugerindo aos
Nobres Pares, empenharem-se por emendas junto aos Deputados. Lembrou que, devido à
tributos atrasados, a Santa Casa local não pode receber emenda, mas, conversando com
o Interventor – Sr. Rodrigo, soube que as dívidas estão sendo negociadas e parceladas e,
enquanto isso, a Prefeitura Municipal poderá receber o recurso e repassá-lo, garantindo o
atendimento. Por fim, conclamou a todos aprovarem este projeto, que colocará a saúde em
bom caminho, bem como, sugeriu que todos os Vereadores e Prefeito Municipal se
empenhem para sanar as demais pendências. Passando a presidência ao vice-Presidente,
Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse
que esta discussão é de extrema importância para a vida da população, portanto, disse que
agradece e respeita a opinião de todos os Pares que utilizaram a tribuna. Enfatizou a
necessidade de todos verem a realidade, porque a dívida da Santa Casa está em torno de
quatro milhões de reais. Disse que não importa quem foi o responsável, nem tampouco
importa olhar para o passado, porque culpar os governos anteriores de nada adiantará.
Sugeriu que todos olhem para frente e considerem a necessidade de parcelar dívidas junto
ao INSS, FGTS e outros órgãos. Chamou a atenção de todos, para perceberem que o
repasse de dois milhões e cem mil reais é relativo a um ano, e que não adianta pensar que
os duzentos mil reais que serão repassados mensalmente, serão suficientes para fazer
muita coisa, haja vista o citado plantão médico, de doze horas, em torno de um mil reais.
Concordou com a necessidade de retomar os partos e atendimento por Ortopedista,
contudo, reiterou sua manifestação, na época da intervenção, quando falou que as
parturientes e pacientes de ortopedia podem ser transferidos para Mogi das Cruzes, mas,
urgência e emergência são obrigações do Pronto Socorro. Enfatizou que será inadmissível
o município não contar com Pediatras, registrando que, diariamente, pais e mães o
procuram questionando a falta desta especialidade no município. O orador falou que, muito
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embora este projeto que autoriza o repasse de dois milhões de reais e a promessa do
Prefeito Rafael de priorizar a área de saúde, entende que ainda assim não será suficiente
para grandes melhoras. Acrescentou ainda que, embora as várias especialidades
constantes no Plano de Metas, deve-se, antes, atender a urgência e emergência e os
Vereadores devem fiscalizar a aplicação correta do recurso. Citou como exemplo, o serviço
de laboratório que precisa ser melhor utilizado, enfatizando que todos pacientes merecem
bom atendimento, pois, se procuram a Santa Casa, o fazem por motivo de doença, do
contrário, passeariam no shopping ou ocupariam o tempo com outras atividades. Explicou
que a proposta ora em debate aumenta em cento e sessenta mil reais o valor repassado no
ano anterior, cabendo ao Prefeito Municipal decidir de onde transferirá tal diferença. Disse
esperar que a nova Secretária Municipal de Saúde, recém-admitida e moradora desta
cidade (Karyn Cristina de Miranda Fonseca Camargo), venha realmente ajudar o município
e que olhe pela Santa Casa. Finalizando, conclamou a todos pela aprovação do projeto,
embora reconheçam que o valor não será suficiente e que necessitará de cobrança para
sua melhor aplicação possível. Retomando a presidência, o SR. PRESIDENTE concedeu a
palavra para ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse
que dois milhões e cem mil reais equivalem à metade da dívida da Santa Casa, portanto,
considerou que não é pouco, mas, muito dinheiro. Disse que os Vereadores devem lutar
muito para que as crianças nasçam nesta cidade, do contrário, chegará tempo em que
Salesópolis terá pessoas registradas aqui, mas, nascidas em outros municípios. Enfatizou a
necessidade de priorizar a saúde da mulher e da mãe para que o filho nasça com saúde,
cabendo à Administração Municipal a responsabilidade de aparelhar o hospital para
realização de partos. Quanto à manifestação de um dos oradores, de que a saúde é
prioridade para o Sr. Prefeito Municipal, o orador chamou a atenção de que, somente agora,
no meio do ano, tenha tomado uma decisão, lembrando que a primeira atitude do Prefeito
Rafael foi a perseguição aos servidores. Novamente, o orador foi advertido pelo SR.
PRESIDENTE, para que se ativesse ao encaminhamento de votação. Retomando, o orador
disse que muitos munícipes pedem a volta do carnê para ajudar a Santa Casa local
(utilizado como contribuição, no passado), dizendo que apóia a medida para aumentar a
arrecadação. Lembrou que todos os procedimentos realizados no Hospital são pagos pelo
SUS, portanto, cabe à administração da Santa Casa, administrar tais valores. Por fim,
sugeriu a retomada da distribuição do carnê para doação voluntária, a fim de melhorar ainda
mais a saúde do município. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS, referindo-se à manifestação
do Nobre Colega Paulo Arouca, sobre a necessidade de Cardiologista, disse que uma
pessoa pode ter um infarto, a qualquer momento, portanto, também necessário cobrar tal
contratação junto ao Sr. Prefeito Municipal. Declarou também acreditar nas pessoas que
trabalham na Santa Casa, considerando-as idôneas e honestas e que, certamente, a
administrarão muito bem. Sugeriu que se espelhem no Dr. Nogueira que, no passado
(então Diretor Clínico), assumiu a Santa Casa, endividada e, em três anos, a entregou sem
nenhuma dívida. Lamentou que, passado o tempo, nova dívida se acumulou chegando,
atualmente, no valor de quatro milhões de reais. Enfatizou a necessidade de colocar
pessoas competentes para tal administração e leu no projeto, a determinação para afixação
mensal da prestação de contas em quadro mural, cabendo aos Vereadores, cobrarem e
fiscalizarem a aplicação do recurso. Quanto à realização dos partos, o orador enfatizou que,
se o objetivo é evitar que os cidadãos de Salesópolis percam sua origem, será necessário
que se unam e lutem para conseguirem mais recursos. Declarou concordar que a Santa
Casa é para todos, contudo, disse que não vê as pessoas de maior posse utilizarem seus
serviços, portanto, a luta é realmente para os carentes, já que aqueles, dispõem de plano

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br

continuação da Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de Junho de 2013

FL. 8

de saúde e, se precisarem, são transportados até por helicópteros. Por fim, conclamou a
todos os Nobres Pares para aprovarem este projeto de Lei e fiscalizarem a aplicação dos
recursos em prol dos carentes. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA declarou seu apoio
a atitude do Sr. Prefeito Municipal, contudo, questionou o que os Vereadores estão fazendo
para ajudar a Santa Casa. Sugeriu aos Nobres Pares que apoiem a utilização da cultura e
turismo como fontes de custeio, como por exemplo, repassando à Santa Casa local, ao
menos dez por cento dos valores arrecadados nas festas realizadas no município, o que
acredita ajudará em muito, aliando-se à promoção de novas festas e também à idéia da
retomada da colaboração por carnê. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA lembrou que
neste projeto de lei consta a origem dos consignados para sua execução, informando que
os recursos advêm da Saúde e Saneamento, do Fundo Municipal de Saúde, das
Subvenções Sociais e Atenção Básica. Quanto aos recursos do SUS, o orador disse que,
se a tabela-SUS funcionasse, não precisaria de repasse, entretanto, o Governo Federal
paga tão pouco que, diariamente, a mídia noticia uma nova Santa Casa fechando suas
portas. Por fim, pediu aos Vereadores da sua bancada e aos demais Nobres Pares que
apoiem este projeto. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à
única votação o PROJETO DE LEI Nº 013/13 (Autoriza o Executivo Municipal a realizar
repasse de recursos financeiros à título de subvenção, à Santa Casa de Misericórdia
Frederico Ozanan de Salesópolis, conforme especifica, e dá outas providências), de autoria
do Poder Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. 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. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou agradecendo os
festeiros da Festa do Divino do Distrito do Remédio, ao Padre Antonio Carlos daquela
Paróquia, ao Grupo da Melhor Idade e Discoteca do Chacrinha que se apresentaram no
evento, registrando que, por esta festa, agradece as demais realizadas na cidade.
Comentou que, no dia doze de junho, participou da Audiência Pública da Secretaria
Municipal de Saúde, para Prestação de Contas referente ao primeiro quadrimestre deste
ano, quando foi comentado sobre o Atendimento do SAMU. Encontrando com a nova
Secretária Municipal de Saúde, o orador disse que lhe relatou as reclamações recebidas
acerca do atendimento pela ambulância do SAMU. Relatou que, em um dos casos que a
ambulância não fez o socorro, foi alegado que estava atendendo outra ocorrência, contudo,
chegando à Santa Casa, a vítima e familiares constataram a ambulância estacionada.
Prosseguindo, informou que levou os envolvidos à Ouvidoria da Secretaria Municipal de
Saúde e ainda oficiará o caso ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de evitar que casos iguais se
repitam. Também registrou outro caso, em que uma parturiente deu entrada na Santa Casa
local e, devido à suspensão deste atendimento, ela foi orientada a ir para Mogi das Cruzes,
entretanto, seu marido tentou o serviço de ambulância da Municipalidade, sendo informado
que o motorista não tinha curso próprio para tal ocorrência e, buscando então a ambulância
do SAMU, esta também não pode fazer o atendimento. Diante dos fatos, o orador
questionou por que o SAMU não podia fazer aquele atendimento se estava tão próximo
(instalado no pátio da Santa Casa local), e por que orientou os familiares para que levassem
a gestante para sua casa, de onde deveria telefonar solicitando o serviço do SAMU.
Enfatizou que a família considerou um absurdo aquela medida, pois, a mulher estava
prestes a dar a luz, motivo pelo qual ele também levou o caso à coordenadoria do SAMU.
Informou que, no dia quatorze, participou da Segunda Reunião Plenária Regional sobre
Policiamento Comunitário, em Mogi das Cruzes, onde continuou lutando pelo policiamento e
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implantação da base policial no Distrito do Remédio. Acrescentou que a reunião é muito
bonita, que os coronéis falam bonito, mas, após saírem delas, todos vêem a realidade.
Disse que, usando da palavra, aproveitou a oportunidade para pedir que deixem de
conversa e disponibilizem, ao menos, uma viatura àquela população. Concluindo, declarou
que continuará cobrando a Base Policial - modelo Suzai-Cho, porque está cansado de
conversa bonita, quer atitude. Em seguida, registrou que, no dia quinze de fevereiro,
encaminhou a Indicação Nº 47 ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando atenção especial com
relação ao emplacamento dos veículos. Informou que, a partir de outubro/2011, este
serviço passou da Polícia Civil para a gestão pública, através de um convênio entre o
Estado e o Município, portanto, espera que, baseado no Decreto Nº 57.461, que dita regras
deste assunto, seja melhorada a situação e implantada a CIRETRAN em Salesópolis.
Alertou ainda, que esta cidade está perdendo dinheiro, pois, cinquenta por cento do valor
arrecadado com o IPVA é destinado ao município, entretanto, em face da demora no
atendimento local, vários veículos de Salesópolis estão sendo emplacadas em outros
municípios. Por fim, enfatizou que está na hora de arregaçar as mangas e começar a
trabalhar, dispensando atenção especial à população e evitando que a cidade perca
arrecadações. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE lembrou que, neste ano, ela
e outros Vereadores usaram a tribuna para falar sobre a péssima situação da Rua
Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, onde está instalado o “Sr.
Paulo das Ervas”. Disse que esteve visitando o local, constatando a falta de condições aos
veículos e pedestres e, devido à forte chuva do dia anterior a esta sessão, aquela rua e
seus moradores foram mais prejudicados ainda, assim como foram os turistas que
procuraram o atendimento do “Sr. Paulo das Ervas”. Enfatizou a necessidade do órgão
competente da Municipalidade tomar alguma medida e verificar para onde foi destinada a
verba reservada àquela rua, porque a situação está pior do que anteriormente. Ato contínuo,
parabenizou os festeiros da Festa do Divino do Distrito do Remédio e demais festas desta
cidade que, a cada ano, são melhores. Sobre o transporte público prestado pela Empresa
de Transportes Júlio Simões, a orador disse que é vergonhoso, pois, quando o problema
não é horário, é o aumento no valor da passagem, muito embora este último, esteja sendo
alvo de manifestações em todo Estado. Lembrou que, a maioria da população de
Salesópolis viaja, diariamente, seja para trabalhar, estudar, buscar atendimento médico ou
mesmo passear. Ressaltou ainda, que o aumento no valor da passagem é uma barreira
para os salesopolenses conseguirem emprego fora desta cidade, haja vista que as
empresas têm que pagar o vale-transporte e, diante do alto valor, sempre dão preferência a
outros candidatos, cujas localidades de moradia o transporte é mais barato. Lembrou que,
diante do escasso mercado de trabalho local, os salesopolenses precisam de ajuda para
minimizar tais barreiras, haja vista o caso de uma diarista, cujo empregador a dispensou
devido ao alto valor da passagem. Ressaltou que, além do alto valor das passagens, os
ônibus estão em condições precárias e os usuários são obrigados a se dirigem ao ponto
inicial para conseguirem um lugar sentado, fazendo com que, nos horários de pico, com
tantos usuários se dirigindo ao ponto inicial, a situação se iguale à uma piracema. Por fim,
disse que, apesar do aumento no valor das passagens, não houve qualquer melhora na
qualidade ou segurança, demonstrando que, para empresa, o problema é apenas dos
usuários, situação que requer medidas e apoio deste Legislativo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA lembrou que, na sessão anterior, comentou sobre uma Casa de
Recuperação, instalada no Bairro dos Mirandas, cujos abrigados desistentes do tratamento,
saem batendo nas portas das casas vizinhas, pedindo ajuda para voltar para suas casas,
amedrontando os moradores, que solicitaram intervenção do Poder Público Municipal.
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Informou que a Secretaria de Assistência Social e Vigilância Sanitária do Município realizou
diligência no local e não encontraram o responsável, apenas vinte e seis abrigados que
vieram de outras cidades, entretanto, o local é totalmente aberto. Concluiu informando que
contataram o responsável por telefone, ficando agendada uma reunião para o dia seguinte
a esta sessão, e que o local não conta com alvará de funcionamento ou autorização da
Vigilância Sanitária Estadual, portanto, serão tomadas providências, e que espera em breve
estar divulgando o resultado em benefício da população. Em seguida, também reportou-se à
CIRETRAN, informando que já foi realizada uma reunião sobre o assunto, entre o Prefeito
Municipal, Deputado Estadual e órgãos responsáveis, objetivando melhoria do sistema
devido às reclamações, contudo, ainda estão discutindo e tomando medidas com relação ao
local para sua instalação. Quanto a Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, citada pela
oradora que o antecedeu, disse que também esteve no local e, buscando informações,
constatou que o recurso para sua melhoria foi liberado, entretanto, embora não quisesse
citar a gestão anterior, concluiu que o projeto elaborado para diversas ruas contou com
inúmeras falhas, inclusive, desconsiderando o tráfego de caminhões pesados, necessitando
reparação. Acrescentou ainda que, no caso específico daquela rua, ainda não há saída de
água, o que deve ser discutido com a comunidade, porque muitos moradores não autorizam
passar a tubulação dentro de suas propriedades. Aliado a este fator, o orador esclareceu
que o Sr. Prefeito Municipal já apresentou pedido junto à Secretaria Estadual pertinente,
objetivando paralisar as obras para adequar os projetos, concordando com o Nobre Colega
Cristian, de que há medidas possíveis, como o patrolamento da via, para viabilizar o
trânsito, enquanto aguardam o retorno do projeto pelo Estado. Informou que, nesta data, os
Prefeitos Municipais participaram de uma reunião no Palácio do Governo do Estado, cuja
pauta era a apresentação de medidas para melhorias dos municípios, inclusive, aumento no
valor dos repasses. Informou que, além dos quatro milhões de reais, prometidos para a área
de saúde de Salesópolis, também seriam expostos, na citada reunião, outros casos, como
o do novo Cemitério Municipal, que se arrasta há anos, seja por falta de licenciamento, de
recurso para a desapropriação e projeto, e outros. Comentou que, no Jornal Folha de São
Paulo, desta data, foi publicado que o Governo do Estado repassará um valor maior aos
municípios, esperando que, devido ao período eleitoral, alguns problemas sejam realmente
amenizados. Informou que ele agendou uma reunião com o Senador Antonio Carlos – PR,
para discutir alguns itens importantes, como a liberação dos cinco milhões de reais
cadastrados para pavimentação, entre dois a três milhões de reais para a Área de Esporte,
bem como as possibilidades de discutir outros valores às Áreas de Saúde e Educação.
Noticiou que voltou para Salesópolis, um recurso, antes bloqueado pelo Governo do
Estado, que agora será possível utilizá-lo para custeio na Área de Saúde, bastando que
todos lutem em prol da real liberação, para melhorar o atendimento à população. Por fim,
disse esperar trazer as notícias, em breve, que comprovarão que os Vereadores estão
fiscalizando, legislando, mas, também buscando recursos para esta cidade. O VER.
PAULO ROBERTO DE FARIA agradeceu a união dos moradores da Estrada Diamantina
que, considerando as dificuldades enfrentadas pela Prefeitura Municipal, se reuniram e
fizeram um dreno, de cento e cinquenta metros, para evitar os problemas consequentes da
água de uma mina próxima, que corria pela estrada, prejudicando todos os usuários. Disse
que alguns colaboraram doando o material, o Sr. Conrado, com a máquina, e a Prefeitura
Municipal com o caminhão para o transporte do material. Também parabenizou o Padre
Antonio, festeiros e demais colaboradores na organização da Festa do Divino, realizada no
Distrito do Remédio, bem como pelo apoio da Polícia Militar, e do Sr. Renato que organizou
o trânsito nos arredores, tudo contribuindo para o sucesso do evento. O VER. SÉRGIO
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DOS SANTOS também parabenizou a Festa do Divino do Distrito do Remédio e agradeceu
a recepção dispensada pelo Padre Antonio, assim como os festeiros e organizadores, bem
como o Sr. Monteiro – Subprefeito daquele distrito, que também foi enaltecido pela
comunidade. Sugeriu realizar uma operação tapa-buracos nas ruas do Bairro Totozinho
Cardoso, enfatizando que a situação está muito difícil, pretendendo expor as fotos no telão
desta Casa de Leis, na próxima sessão, para conhecimento de todos. Também enfatizou a
necessidade de urgentes providências com relação à Rua Expedicionário Benedito da
Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, comentando que os moradores lhe disseram que a
Câmara Municipal não toma nenhuma providência, por causa do “Boiadeiro” (morador e
proprietário de máquinas e caminhões que trafegam diariamente naquela via). Disse que foi
ao local e constatou que os problemas na rua estão, realmente, somente até a altura da
citada propriedade, portanto, enfatizou a necessidade de proibir o tráfego de caminhões
naquela via. Concluindo, falou que verificará o Código de Obras, onde consta a proibição de
depósito em área urbana e então, tomará as medidas necessárias. Com relação ao SAMU,
cujas ocorrências foram comentadas pelo Nobre Colega Cristian, o orador dirigiu-se ao Sr.
Presidente solicitando-lhe agendar uma reunião com os responsáveis, para expor as
reclamações e verificar o que está acontecendo. Acrescentou ainda, a necessidade de
disponibilizar uma ambulância na Santa Casa local, com motorista preparado, para atender
as ocorrências, alertando que omissão de socorro é crime. Novamente, dirigiu-se ao Sr.
Presidente solicitando-lhe convocar a Secretária Municipal de Saúde para prestar
esclarecimentos, nesta Casa de Leis, haja vista que muitas pessoas não encontram os
medicamentos que necessitam, no Posto de Saúde, e vêm pedir dinheiro aos Vereadores
para comprá-los. Também ressaltou a necessidade de alertar os médicos para não
prescreverem medicamentos não disponíveis no Posto de Saúde, prejudicando as pessoas
carentes. Prosseguindo, o orador questionou sobre o monitoramento da cidade, registrando
que soube de novas ocorrências de roubos. Prosseguindo, falou da necessidade de realizar
uma operação tapa-buracos no Jardim Leonor, lembrando que a função do Vereador é
pedir e cobrar, e que não têm o poder de executar. Quanto ao transporte intermunicipal,
disse que a Empresa Júlio Simões aumentou o valor da passagem, mas não o número de
partidas, e que a falta de novos horários, aliada aos atrasos constantes, está prejudicando
trabalhadores e estudantes que estão chegando atrasados nos seus compromissos.
Considerou a população local muito pacífica e ordeira, comparando à da cidade de São
Paulo, onde há grandes manifestações e vem até incendiando os ônibus. Acrescentou que,
muito embora não queira que isso ocorra em Salesópolis, espera, ao menos, que os
representantes da Empresa Júlio Simões sejam, novamente, chamados para reunião, a fim
resolverem os problemas causados aos usuários que não dispõem de transporte de
qualidade, pois, os fatos atuais demonstram que aquela empresa está “brincando” com esta
cidade. Sobre o Nobre Colega Cristian, que disse que não visitará mais as escolas
estaduais, dirigiu-se a ele ressaltando que os Vereadores devem ter acesso livre nas
escolas, haja vista que, embora sejam estaduais, dispõem de funcionários da Prefeitura
Municipal, portanto, devem ser fiscalizadas. Com relação ao trânsito deste município, disse
que já solicitou ao Sr. Renato, responsável municipal, a colocação de uma placa no Ponto
de Táxi, bem como medidas com relação aos caminhões estacionados nas proximidades da
praça (Bairro Totozinho Cardoso), mas, embora seja um serviço fácil, até o momento, não
foi atendido, e entende que basta força de vontade. Acrescentou ainda que, no caso do
caminhão estacionado, o motorista trabalha para o “Dine” (produtor de eucalipto – Pedro
Luiz Freire de Faria) que dispõem de espaço próprio, portanto, deveria utilizá-lo a ficar
atrapalhando os moradores daquele bairro. Também reclamou a persistência dos problemas
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na quadra de esportes daquele bairro, cujo pedido já apresentou e expôs fotos no telão,
mas, até o momento, nada foi feito e, finalizando, dirigiu-se aos Secretários Municipais,
dizendo que gosta de elogiar, mas, precisam fazer por merecer. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ reportou-se às questões de segurança pública, dizendo que os Vereadores devem
marcar reunião com o Prefeito Rafael, o qual deve convocar o Secretário de Segurança
Pública ou seu representante, para discutirem sobre o crescimento da marginalidade nesta
cidade. Citou como exemplo, a família do Sr. Galeano, funcionário do Depósito de Materiais
de Construção Águia que, em plena manhã desta semana, foi amarrada e roubada e, ao
acionar a Polícia Militar, foram informados que a viatura estava atendendo ocorrência no
Distrito do Remédio, comprovando, novamente, a necessidade de uma viatura fixa. Disse
que o Sr. Prefeito é a maior autoridade do município, ajuda as Polícias Civil e Militar,
portanto, deve acordar e assumir sua função de dirigente. Questionou quando serão
instaladas as câmeras de monitoramento e se estão esperando pelo período de reeleição.
Sugeriu transformar o Portal Artístico em Destacamento da Polícia Militar para impor
respeito nesta cidade. Ato contínuo,
enfatizou que falta tudo neste município, desde
capacidade, competência e outros, tanto que os Vereadores apresentam proposições,
desde janeiro, e muitas não foram atendidas, gerando críticas da população. Quanto à falta
de medicamentos nos Postos de Saúde, considerou absurda, haja vista os comunicados
lidos nas sessões desta Casa de Leis, sobre a liberação de recursos financeiros para este e
outros fins. Questionou o que o Fundo Social de Solidariedade vem fazendo com as
arrecadações dos eventos que realiza, como o Carnaval, ressaltando que sua sede parece
mais uma exposição de quadro a um espaço para recepcionar o povo simples da cidade.
Contudo, disse ter reparado o número de pessoas que também procuram o gabinete anexo
ao seu, cujo Nobre Colega declarou-se “ferrado”, entretanto, a população deve ter seu
direito aos medicamentos. Registrou que, no dia seguinte a esta sessão, visitaria o Posto de
Saúde local para listar os medicamentos em falta e enviar a lista ao Promotor Público,
denunciando o caso. Elogiou a atuação da Nobre Colega Deise, com relação ao transporte
intermunicipal, enfatizando que também tem recebido várias reclamações. Sugeriu a
implantação de uma campanha, em que cada cidadão exponha os problemas enfrentados
com o transporte, para levá-las ao Ministério Público e solicitar providências, porque o
diálogo com a empresa concessionária já foi tentado de todas as formas. Reportando-se
aos trinta e seis mil copos de sucos, adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação,
disse que a situação é vergonhosa porque as crianças estão sendo incentivadas à levá-los
para casa, enquanto falta medicamento no Posto de Saúde. Disse que nunca assumiu um
Poder Legislativo tão companheiro e lutador, mas, também nunca viu um Poder Executivo
tão ruim como o atual, onde há muita politicagem e benefícios somente “aos amigos do rei”,
enquanto os competentes estão indo embora, o que se comprova com as várias mudanças
desde o início desta gestão. Disse que não usaria a tribuna para falar de Cemitério ou de
liberação de recursos, entre outros, lembrando que sempre, nos anos em que ocorrem
eleições, o Governo do Estado chama os Prefeitos para iludí-los em troca de apoio,
cabendo aos Vereadores entenderem como os governantes fazem a política. Por fim,
dirigiu-se aos Nobres Pares, alertando que, em breve estourará uma bomba d’água nesta
cidade, quando ele vai querer ver qual legislador a segurará. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA, considerando os projetos lidos nesta sessão, que excluem benefícios ao
funcionalismo público municipal, relembrou a pendência com relação ao Plano de Carreira.
Solicitou ao Sr. Presidente oficiar o Prefeito Rafael, questionando-o sobre a existência de
algum estudo neste sentido. Com relação à crescente e constante enxurrada de multas,
aplicadas pela Polícia Ambiental, lamentou e considerou um afronto a notificação que estão
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recebendo aqueles que já construíram suas casas, desde o ano de 2003. Ressaltou a
necessidade de aproximação entre o Prefeito Municipal e Polícia Ambiental, a fim de
minimizar a situação deste município, cujos moradores já sofrem diante de inúmeros
impedimentos da Lei de Proteção aos Mananciais, e que agora se somam às multas
ambientais. Por fim, ressaltou a necessidade do Secretário de Meio Ambiente lutar para que
este município seja tratado com diferencial, incentivando os Nobres Pares a cobrarem ações
do Sr. Prefeito Municipal, para que haja melhor entendimento neste sentido, em toda região.
O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, reportando-se às manifestações negativas
acerca do SAMU, iniciou dizendo que, muito embora entenda a necessidade das críticas
para melhoria dos serviços, sua manifestação seria de elogio. Relatou que uma família,
moradora do Bairro dos Pintos, distante treze quilômetros da área central, precisou dos
serviços do SAMU, na última quinta-feira, e declarou que foi atendida com rapidez.
Elogiaram também o atendimento recebido na Santa Casa local, onde a senhora foi
igualmente bem atendida, tanto pelas enfermeiras, quanto pelo médico de plantão. O
orador acrescentou que este fato mostra que há casos e casos, portanto, deve-se apurar os
negativos citados, a fim de evitar repetição e contribuir para a melhora do atendimento, em
prol da população. Comentou que, na última quarta-feira, foi realizada a Audiência Pública
para Prestação de Contas do Quadrimestre da Área de Saúde, pela Secretaria Municipal da
pasta, contudo, lamentou a falta de munícipes naquela importante reunião, momento para
sanar dúvidas e contribuir com experiências para melhorar o atendimento da Área de Saúde
no município. Disse que esta Casa de Leis divulgou referida audiência em sessão, assim
como foram utilizados outros meios de divulgação, mas, ainda assim, a participação se
restringiu aos funcionários da Área de Saúde. Comentou que tem observado a pintura das
lombadas e demais sinalizações de solo, o que muito contribuirá para a melhoria do trânsito
nesta cidade, entretanto, espera aproveitem a oportunidade para atender sua Indicação,
solicitando também a demarcação de estacionamento para idosos e deficientes. Quanto à
quadra do Bairro Totozinho Cardoso, o orador lembrou que também já documentou
solicitação para reforma, pintura e adequação dos equipamentos, bem como registrou, em
tribuna, a necessidade de regulamentação do estacionamento de caminhões naquele bairro.
Com referência à falta de medicamentos no Posto de Saúde, também lembrou que, na
sessão anterior, usou a tribuna para divulgar a realização do processo licitatório, no entanto,
tomou conhecimento de que os remédios em falta integram a cesta-básica encaminhada
pela Secretaria de Saúde do Estado. Enfatizou que, desta forma, conclui-se que tudo o que
cabe ao município fazer, com recursos próprios, está sendo feito, portanto, é necessário que
os Nobres Pares observem quais são os medicamentos realmente em falta, se é de
responsabilidade do Estado ou do município. Em nome da Diretoria Municipal de
Agronegócios e Secretaria Municipal de Desenvolvimento, registrou o convite para o Curso
de Processamento Artesanal de Frutas, que será realizado nos dias vinte e um, vinte e dois
e vinte e três de junho, das oito às dezessete horas. Acrescentou que as inscrições estão
abertas na Secretaria de Desenvolvimento e o curso será realizado no CEP – Centro
Educacional Profissionalizante, Jardim Nídia. Também registrou o convite da Família do
Sr. Romão Sandoval, para a 17ª Reza de Santo Antonio, que será realizada no dia vinte e
três de junho, a partir das quatorze horas, no sítio da família, localizada no Bairro dos
Buenos. Lembrou que toda arrecadação desta festa, seja através de bingo, leilão ou venda
de artesanato, é revertida em prol da comunidade mais carente pela aquisição e
distribuição de cobertores e cesta-básica. Reportando-se à manifestação dos Nobres
Pares, disse que, de nada adianta usar a tribuna desta Casa de Leis para fazer discursos
inflamados, que não resolvem problemas, os quais são resolvidos com trabalho, e chamou
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atenção dos Nobres Pares a refletirem sobre como têm contribuído na solução dos
problemas do município. Por fim, referiu-se ao Cemitério e Comarca, dizendo que o tempo
será a melhor resposta, pois, embora estando ainda no primeiro semestre desta gestão, é
possível constatar muito avanço, se considerado o governo passado, lembrando que ainda
há três anos pela frente. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE
comunicou a reunião já agendada com a Secretária Municipal de Saúde, para o próximo dia
vinte, às quinze horas, nesta Casa de Leis, esperando contar com a presença de todos os
Nobres Pares, para sanarem as dúvidas e tomarem conhecimento do que está por
acontecer. Usando da palavra como LÍDER DE BANCADA (PV), o VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA reportou-se às manifestações acerca da Rua Sebastião Nepomuceno da
Silva, lembrando que, na sessão desta Casa de Leis, em que expôs as fotos de um carro
caído num buraco, em frente a propriedade do “Sr. Paulo das Ervas”, o Prefeito Rafael
estava na mesa principal do plenário, entretanto, de nada adiantou, porque o problema
persiste. Lembrou também que fez uma Indicação solicitando o patrolamento da Estrada
dos Mirandas e da “Represa Velha”, contudo, na sessão em que a comentou, um Nobre
Colega informou que o serviço já tinha sido feito, deixando-o com "cara da tacho”, mas,
esteve verificando e constatou que, até o momento, o serviço ainda não foi feito, tendo
como consequência a mudança de cidade, do criador de carneiro, proprietário da Cabanha
Rost. Quanto aos remédios distribuídos no Posto de Saúde, lembrou também que usou a
tribuna, na sessão anterior, para registrar a falta deles, oportunidade em que um Nobre
Colega informou que, na quinta-feira seguinte, eles chegariam, contudo, ainda não
chegaram, portanto, enfatizou que todos vivem de realidade, não de promessas, esperando
que não usem mais a tribuna para divulgar coisas que não existem. Com relação à
segurança pública, disse que está fazendo sua parte, cobrando aumento do efetivo policial,
instalação de câmeras para monitoramento e implantação de pátio. Neste último caso, disse
que ele próprio trouxe empresários do ramo para falar com o Prefeito Rafael, mas, até o
momento, nada foi resolvido. Sobre as Indicações solicitando tapar buracos das ruas,
entende que têm tudo a ver com a segurança pública e a saúde, pois, quando há uma
vítima, esta será encaminhada à Santa Casa, precisará da ambulância do SAMU que, não
estando disponível, será substituída pela viatura da Polícia Militar. Ressaltou que tem usado
a tribuna para criticar, mas, também está fazendo sua parte, inclusive participando de
reuniões, entretanto, os buracos não foram tapados e não há pátio para apreensão de
veículos. Acrescentou ainda, que a população também deve ajudar, seja usando o disquedenúncia ou participando de reuniões, todavia, registrou que ele mesmo organizou uma
reunião sobre segurança pública, no Distrito do Remédio, onde compareceram apenas cinco
pessoas. Reiterou que está cumprindo sua parte e que o Poder Executivo não está fazendo
a parte que lhe cabe, sendo necessário um conjunto de ações. Comentou que toda
autoridade responsável não se julga irresponsável diante da segurança pública,
esclarecendo que isso significa que a segurança pública é um problema de todos. Sobre o
emplacamento do trânsito, lembrou que, há muito, solicitou a afixação de uma placa na Rua
José Cursino dos Santos, onde os veículos estão enfrentando dificuldades para acessá-la
face a retirada da placa que delimitava o estacionamento de veículos e facilitava o trânsito
de ônibus, evitando o atual transtorno. Por fim, referindo-se às multas aplicadas pela Polícia
Ambiental, em cumprimento à ordem judicial, lembrou que alguns Vereadores estiveram
reunidos com o Coronel PM Nomura, da Polícia Ambiental, e o Deputado Estadual André
do Prado, quando concluíram pela necessidade de uma reunião com a Juíza e Promotoria
local, a fim de discutirem sobre a ordem judicial. Nada mais havendo a tratar, o SR.
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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 17 de Junho de 2013.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
24 de Junho de 2013.

