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ATA DA 21ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Setembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
três  dias  do  mês  de  Setembro  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Vigésima  Primeira  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de 
Salesópolis  sob  a  presidência  do  Vereador  Sérgio  dos  Santos  -  Vice-Presidente  e 
secretariada pelos Edis Claudinei José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 
2º  Secretário.   Às  quinze  horas,   horário  regimental,  o  Sr.  1º  Secretário  procedeu  a 
verificação  da  presença,  constatando-se  a  ausência  do  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de 
Campos Júnior e presença dos demais 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  última  sessão  ordinária.  Neste  momento,  o  Ver.  Angelino Rodrigues 
requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado 
por  unanimidade  dos  presentes,  ou  seja,  oito  votos.   Ato  contínuo,  o  Sr.  Presidente 
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade 
dos presentes, sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 
Secretário  que  procedesse  a  leitura  das  matérias  do  EXPEDIENTE que  constou  do 
seguinte,  com  seus  respectivos  despachos:  OFÍCIO  Nº  231/07,  do  Poder  Executivo, 
encaminhando  cópia  do  Ofício  nº  009  e  Moção  Nº  026/07,  da  Câmara  Municipal  de 
Jambeiro,  em  que  manifesta  satisfação  pela  eficiência  dos  serviços  prestados  pelo 
Consórcio Três Rios, naquele município;    REQUERIMENTO de Justificativa e Abono de 
falta à presente Sessão Ordinária,  em virtude de compromisso,  na mesma data,  com o 
Grupo da Terceira Idade, na cidade de Guarujá, de autoria do Ver. Presidente Sebastião 
Rodrigues de Campos Jr – desps.: Arquive-se, Plenário ciente;  INDICAÇÕES solicitando ao 
Sr.  Prefeito  Municipal  Nºs:  169 – Determinar aos organizadores das festas realizadas na 
área central desta cidade, a instalação de seis a oito banheiros químicos para atender a 
população, do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 170 – Determinar ao setor competente, a 
colocação de lixeiras ao longo de toda Avenida Professor Adhemar Bolina, em especial, nas 
proximidades dos pontos de ônibus, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 171 – Determinar 
ao setor competente, a colocação de uma lixeira comunitária para atender os moradores da 
Rua João Batista de Morais Franco Júnior, da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e outros; 
172 – Interceder  junto ao órgão competente,  objetivando a manutenção da Estrada dos 
Rodrigues, nas proximidades do sítio do Sr. André Rodrigues, Bairro do Bragança, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto e outros; 173 – Viabilizar  junto à Secretaria Municipal  de Obras, a 
solução dos problemas ocasionados pela falta de limpeza e pelos inúmeros buracos nas 
Ruas Serafim Augusto  Jacinto  e Robson José de Araújo,  ambas travessas da Rua São 
Sebastião,  Bairro  do Fartura;  174  –  Viabilizar,  junto  à Secretaria  Municipal  de Obras,  a 
limpeza freqüente da Rua Braz Torraga, ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 175 – 
Viabilizar através da Secretaria Municipal de Saúde, a contratação de um Neurologista para 
atender no Posto de Saúde local, ou o repasse do montante necessário para o pagamento 
do salário e encargos sociais, para que a própria Santa Casa contrate-o, de autoria do Ver. 
Angelino  Rodrigues;  176  –  Interceder  junto  à  Empresa  Bandeirante  Energias  do  Brasil, 
objetivando  atender  o  pedido  da  funcionária  municipal  Roseli  de  Oliveira  de  Morais, 
colocando luminária na Estrada do Serrote,  nos postes Nº SAL 126/128, SAL 130/128 e 
s/Nº, do Ver. Sérgio dos Santos - desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO do 
Vereador  Presidente  Sebastião Rodrigues  de Campos Júnior,   requerendo a retirada do 
Projeto de Lei, de sua autoria, Nº 20/07 (Veta o assédio moral no  âmbito  da  administração
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pública municipal direta, indireta e autarquias e dá outras providências) – desps: Arquive-se, 
Plenário ciente; PROCESSO TC Nº 2938/026/05, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, referente às contas municipais do exercício de 2005, com parecer favorável, exceção 
feita  aos  atos  ainda  pendentes  de  apreciação  pelo  Tribunal  e  com  recomendação  à 
Administração  Municipal. –  desp:  À  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento.  Terminada  a 
leitura, o Sr. Presidente em exercício agradeceu a presença dos alunos do Projeto Agente 
Jovem,  desenvolvido  no  CEP  –  Centro  Educacional  Profissionalizante,  que  estavam 
acompanhados pela Professora Mirela,  bem como agradeceu a presença da Professora 
Ana, Vice-Diretora da Escola Estadual Professora Rosa Maria de Souza e demais presentes 
nesta sessão.  Em seguida,  concedeu a   palavra   aos  Nobres Edis  inscritos.   O  VER. 
MÁRIO BARBOSA PINTO justificou oralmente sua Indicação Nº 170,  enfatizando que há 
placas, ao longo da referida avenida,  alertando para que o lixo não seja jogado na via 
pública,  contudo,  não  há  lixeiras  disponíveis.  Também justificou  sua  Indicação  Nº  172, 
ressaltando que o transporte escolar não tem levado ou buscado os alunos no ponto final 
por  falta  de  condições  de  tráfego  da  estrada.  A  VERª.  DEISE  APARECIDA CORRÊA 
DUQUE justificou oralmente sua Indicação Nº 171, esclarecendo que a referida rua não tem 
saída, portanto, o caminhão coletor de lixo passa numa rua paralela, onde os moradores 
depositam o  lixo,  mas,  por  falta  de  lixeiras,  os  sacos  são  arrastados  e  rasgados  pelos 
cachorros,   o  que  tem  gerado  reclamos  populares.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE 
OLIVEIRA justificou oralmente a Indicação Nº 175 que apresentou em conjunto com os 
Nobres Pares Angelino Rodrigues e Júlio Toshimitsu Kodama, lembrando que a Câmara 
Municipal aprovou aumento do repasse mensal à Santa Casa local e, na oportunidade, foi 
proposto melhorias no atendimento, mas, nem sequer o Plano de Trabalho que o orador 
solicitou foi enviado, acrescentando que solicitou tal plano, para verificar onde e como são 
aplicados os recursos financeiros repassados pela Municipalidade. Quanto à Indicação Nº 
172, o orador sugeriu à Municipalidade, descontar do valor pago ao transportador escolar, a 
quilometragem que não percorre, pois as estradas não estão boas, mas, não a ponto de 
inviabilizar o tráfego, conforme disse o Nobre Colega Mário Barbosa Pinto. Em aparte, o 
Ver. Mário Barbosa Pinto informou que o carro escolar a que se referiu é um ônibus do 
Estado.  Retomando,  o orador  disse  que  assim é  melhor,  pois,  o  Município  cobrará  do 
Estado, quem realizou o processo licitatório e é responsável pelo transporte escolar local. 
Por fim, frisou que está de acordo com o autor da proposição, mas, não entende e não 
aceita que as estradas estejam tão ruins, a ponto do ônibus não chegar no seu ponto final. 
Passando  a  presidência  ao  Sr.  1º  Secretário,  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira,  o VER. 
SÉRGIO  DOS  SANTOS  justificou  oralmente  sua  Indicação  Nº  176,  enfatizando  que  a 
iluminação pública é um direito de todos, especialmente, depois que a taxa de iluminação 
pública  foi  incluída  na  conta  de  energia  elétrica  de  todos  os  salesopolenses.  Também 
apoiou as Indicações Nºs 171 e 170, enfatizando que visitará a Estrada dos Rodrigues e, 
constatando a situação relatada pelo Nobre Par, tomará as providências cabíveis junto à 
Administração Municipal. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, 
nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia,  o Sr. Presidente em exercício passou 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON  OLIVEIRA  GOMES  disse  que,  há  algumas 
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estradas intransitáveis, inclusive, causando a queda de toda madeira de alguns caminhões 
que não têm opção para desviar dos buracos. Acrescentou que, embora concorde com o 
Nobre  Par  que  sugeriu  descontar  do  transportador  escolar  que  não  cumpre  o  trajeto 
completo,  é  importante  lembrar  que  há  lei  municipal  dispondo  sobre  a  manutenção 
semestral das estradas que não é cumprida. Lembrou ainda que, caso o carro danifique em 
decorrência das más condições da estrada, a Prefeitura Municipal não reembolsa os custos 
da  manutenção.  Citou  como exemplo  de má conservação,  a  Estrada da  Pedra  Rajada, 
Varjão e Ribeirão do Pote, esta última, arrumada, recentemente. Também lembrou que os 
transportadores  escolares  pagam  o  ISS  –  Imposto  Sobre  Serviços  e,  no  mínimo,  a 
Prefeitura Municipal deveria manter as estradas em condições de tráfego. O VER. MÁRIO 
BARBOSA PINTO solicitou ao Sr. Presidente que notifique o Secretário Municipal de Saúde, 
a informar e publicar os tipos de exame de ultrassonografia que realiza no Posto de Saúde 
local. Disse que, nesta semana, uma pessoa teve que ir até o município de Itaquaquecetuba 
para fazer um exame de ultrassonografia, necessitando, para tanto, de carro, motorista e 
acompanhante.  Acrescentou  que,  algumas  mulheres  o  procuraram,   reclamando  não 
poderem ir ao Ginecologista porque, após a consulta, ele encaminha para fazer exame de 
ultrassonografia, que custa setenta reais, e elas não têm condições de pagar. Diante deste 
fato,  disse que pretende saber  quais  exames são realizados gratuitamente no Posto de 
Saúde para informá-las e aos demais interessados e necessitados dos exames, os quais 
não  os  fazem por  falta  de  recursos  financeiros.  Reiterou  a  necessidade  de  divulgar  os 
serviços  disponíveis  para,  também,  evitar  despesas  com  deslocamento  para  outros 
hospitais e clínicas da região. Referindo-se ao Plano de Saúde Familiar, comentou que o 
município  vizinho  de  Paraibuna,  conta  com  cinco  equipes  para  atender  a  zona  rural, 
inclusive, realizando exames papanicolaou nas próprias residências. Enfatizou que, com a 
implantação deste  plano,  as  filas  do  Posto  de  Saúde  diminuíram,  bem como acabou a 
necessidade dos moradores rurais se deslocarem para a cidade, enfrentando filas a partir 
das cinco horas da madrugada, a fim de conseguir atendimento médico.  Disse ainda que, 
cada  equipe  conta  com  médicos,  enfermeiros  e  medicamentos,  além  de  serem 
acompanhados  pela  Assistente  Social  local,  que  aproveita  para  levantar  outras 
necessidades.  Falou  que,  em Salésopolis,  há  muito  serviço  público  que  deixa  muito  à 
desejar, e o Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito deveria fazer uma visita naquele 
município  para  conhecer  melhor  o  referido  plano  para  implantá-lo  nesta  cidade.  O  SR. 
PRESIDENTE garantiu que conversará com o Secretário Municipal de Saúde, levando-lhe 
esta reivindicação para que estude.  Acrescentou que, quando diz que a saúde vai mal, 
apenas fala a verdade, haja vista que, o Ver. Claudinei José de Oliveira – 1º Secretário, 
conseguiu verba para aquisição de um aparelho de ultrassonografia para o Posto de Saúde 
local  que  não  atende  a  todos,  apenas  alguns.  Por  fim,  disse  que  agendará  uma nova 
reunião com o Sr. Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, a fim de discutir os problemas 
da área, já que a reunião ocorrida na última semana foi tão rápida que, nada foi resolvido. 
Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao  VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA,  reportando-se à manifestação do Ver.  Mário  Barbosa Pinto,  disse que o 
projeto  referido  chama-se  PSF  –  Programa  de  Saúde  da  Família.  Esclareceu  que, 
provavelmente, em Paraibuna, a gestão de saúde seja plena, viabilizando-o,   enquanto que 
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em Salesópolis, a gestão é básica.  Enfatizou  não  saber  se  realmente  a  gestão  é  plena 
naquele município,  mas, acredita  seja por  isso que se viabilizou tal  programa.  Informou 
ainda que, uma equipe das citadas, custa entre vinte e vinte e dois mil reais, dos quais o 
Governo Federal devolve, por volta de nove mil reais, restando ao município o investimento 
mensal, em torno de doze mil reais. Informou que levou o programa para conhecimento do 
Sr.  Prefeito  Municipal  e  ele  lhe provou  que,  ao invés de  quinze  por  cento,  a  Prefeitura 
investe vinte e cinco por cento na área de saúde. Esclareceu que, muitos municípios que 
contam com este programa, não realizam parto, nem contam com atendimento laboratorial 
vinte e quatro horas por dia nos seus hospitais,  serviços que são prestados na Santa Casa 
local. Lembrou que existe o Conselho Municipal de Saúde para definir prioridades na área e, 
se o Programa de Saúde da Família resolve os problemas de fila e de transporte, além de 
criar um vínculo entre o médico e paciente, é um assunto que deve ser discutido para se 
definir  o  que  é  melhor  para  a  realidade  local.  Reportando-se  à  questão  do  transporte 
coletivo, o orador comentou que, após a sessão realizada na segunda-feira passada, estava 
em  seu  gabinete  e  foi  chamado  pelo  Nobre  Presidente,  para  receber  o  Sr.  Kaká, 
representante da Empresa Júlio Simões, e na oportunidade, disse-lhe que os Vereadores 
encaminharam  ofício,  solicitando  reunião  com  o  Diretor-Presidente  da  empresa,  Sr. 
Fernando  Simões,  para  que  solucione  os  transtornos  com  as  constantes  quebras  dos 
carros.  Disse que o representante da  Empresa Júlio Simões pediu desculpas e disse que 
vai  trocar  toda  frota,  bem como levará o fato ao conhecimento do Diretor  da empresa, 
contudo, o orador deixou claro que o problema é visível e, portanto, a empresa já deveria 
conhecer a situação. O orador também disse que todo tratado naquela reunião foi informado 
ao Nobre Par  Mário  dos Santos, quem deu a idéia e encabeçou o ofício  encaminhado, 
solicitando a reunião. Finalizando,  informou que,  no último dia treze, foi sancionada pelo 
Estado, a Lei denominada de “Cidade Legal”,  para regularizar os loteamentos, portanto, os 
Vereadores devem conhecê-la para buscar nela, os subsídios necessários à regularização 
dos loteamentos desta cidade.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE, reportando-
se à área de saúde, disse que também tinha uma reclamação a apresentar e, em seguida, 
relatou  que  um  senhora  a  procurou,  reclamando  que  precisava  de  atendimento  na 
especialidade  de  Neurologia  e  teve  que  pagar  consulta  particular.   Embora  tenha 
conseguido um desconto de cinqüenta por cento no preço da consulta, desde aquele dia, 
vinte e quadro de agosto,  sob suspeita de coágulo no cérebro,  deveria fazer um exame 
para constatação. Realizou o exame através do SUS, mas, o resultado somente sairá após 
o dia dez de setembro, o que a obrigou a alterar a data do retorno médico, agendada para 
dia  31  de  agosto.  Prosseguindo,  disse  que,  devido  à  demora  do  resultado,  conseguiu 
agendar nova consulta, somente para dia quatorze de setembro, portanto, apesar da grave 
lesão cerebral,  ficará,  até  este dia,  sem qualquer  medicamento. Questionou por  que há 
médicos atendendo particular no município, enquanto a Santa Casa recebe, mensalmente, 
noventa mil reais, cuja parte poderia ser utilizada no pagamento de especialistas ou ainda 
para efetuar tais exames, cujos resultados sairiam mais rápido. Lembrou que a Vigilância 
Sanitária veio, há dois anos, averiguar o local de coleta de exames e, mesmo assim, não se 
oferece  o  serviço  gratuito  à  população.  Lamentou  o  fato  relatado  e  disse  que  aquela 
senhora  e  outros  pacientes  são  obrigados   a   esperar   muitos   dias   pelo  resultado  e, 
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provavelmente,  conforme a demora, o paciente pode não agüentar e ter que ser levado 
direto à CONSIL, Empresa Funerária do Município.  Quanto ao aparelho de utlrassonografia 
conseguido pelo Nobre Par Claudinei José de Oliveira, disse que foi verificar na Santa Casa, 
a possibilidade de realizar um exame de abdômen total,  tomando conhecimento de que o 
referido exame seria realizado somente no Posto de Saúde. Telefonando para o Posto de 
Saúde, foi informada que este tipo de exame não era realizado e que, apenas se realizavam 
para constatação de gravidez ou transvaginal, descartando o de abdômen total. Por outras 
vias, a oradora disse tomar conhecimento de que o exame de abdômen total é realizado na 
Santa  Casa,  exclusivamente,  aos  pacientes  internados,  deixando-a  indignada,  sem 
entender os reais motivos, haja vista que o referido aparelho é compatível para a realização 
do exame, foi conseguido para atender a população gratuitamente, mas não pode atender 
pacientes não internados. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse 
que a Prefeitura Municipal repassa, mensalmente, noventa mil  reais à Santa Casa local, 
motivo suficiente para que o serviço prestado seja melhor. Agradeceu a presença de todos, 
especialmente,  dos  alunos  do  Projeto  Agente  Jovem,  a  Professor  Mirela  que  os 
acompanhou, bem como da Vice-Diretora da Escola Estadual Professora Rosa Maria de 
Souza, a Professora Ana Cursino, declarando-se feliz pela presença de todos, esperando 
que  voltem  outras  vezes.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  em  nome  de  Deus,   declarou 
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 03 de Setembro de 2007.

VICE-PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Setembro de 2007. 
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