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ATA DA 25ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 01 de Outubro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Ao 
primeiro  dia  do  mês  de  Outubro  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Vigésima  Quinta  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de 
Salesópolis  sob  a  presidência  do  Vereador  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior  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 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 última sessão ordinária. Neste momento, o 
Ver. Angelino Rodrigues 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.  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:   MENSAGENS  do  Poder  Executivo  Nºs:  1.000  e  1001,  encaminhando, 
respectivamente,   os  PROJETOS  DE  LEI  Nºs  027  (Institui  o  Conselho  Municipal  de 
Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e  dá  outras  providências)  –  desp.:  Às  Comissões 
competentes  para  emitir  pareceres,  e  028/07  (Estima  a  Receita  e  fixa  a  Despesa  do 
Município  de  Salesópolis  para  o  exercício  de  2008)  –  À  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento; OFÍCIO Nº 344/07 do Poder Executivo, encaminhando a Prestação de Contas 
da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referente ao mês de Julho/07 – desp.: À 
COSPES  –  Comissão  de  Obras,  Serviço  Público,  Educação  e  Saúde; MOÇÕES  DE 
CONGRATULAÇÕES Nºs: 007 – a Empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, por ser a 
grande vencedora do Prêmio Brasil ambiental, entregue no dia 25 passado, pela Câmara de 
Comércio Americana; 008 – Ao Sr. Hélio Palmesan, Digníssimo Presidente da Organização 
Mãe Natureza, pelo excepcional trabalho no “Movimento de Defesa do Rio Tietê”, ambas do 
Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros; e 009/07 - A todo o Destacamento da 
Polícia Militar de Salesópolis, em especial aos soldados: Antonio Carlos Barbosa e Paulo 
César de Siqueira de Jesus,  pelo excelente trabalho realizado no último dia 25 de setembro 
de  2007,  quando  realizando  a  denominada  “Operação  Visibilidade”,  na  Avenida  Osaka, 
nesta  cidade  de  Salesópolis,  conseguiram  prender  vários  marginais  e  desbaratar  uma 
quadrilha de traficantes de entorpecentes que atuavam na região, fato esse amplamente 
noticiado pela mídia, do Ver. Jair dos Santos e outros – desps.: Aprovadas, encaminhe-se; 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs 070 – Cópia da Sindicância 
Administrativa que apura responsabilidade de funcionário público municipal no acidente de 
trânsito,  com  vítima,  envolvendo  veículo  oficial,  ou  seja,  microônibus  da  Secretaria  de 
Educação, contra terceiros, conforme Inquérito Policial Nº 108/07,  do Ver. Jair dos Santos; 
071  –  Informar  os motivos  da  multa,  no valor  de  R$ 5.300,00,  aplicada  pelo  Conselho 
Regional de Farmácia à Prefeitura Municipal, quem é o responsável pela situação que gerou 
a multa e se o valor refere-se à parcela única; 072 – Cópia das Notas Fiscais relativas às 
despesas efetuadas pela Psicóloga da Municipalidade, por ocasião de sua participação no 
17º Congresso Latino-Americano, 6º Congresso no MESME e 8ª Jornada da APAGESP, 
bem como dos Certificados ou Comprovantes de  Participação  e  nos  esclareça os efetivos 
benefícios à população; 073 – Uma Relação dos funcionários contratados pela  Prefeitura 
Municipal  para  atender  o  Consórcio  Três  Rios,  constando,  respectivamente, 
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seus cargos e salários atuais; 074 – Cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e 
o  Dr.  Sérgio  Baptista,  Advogados  Associados,  todas  da  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento; 075 – Cópia de todas as Notas Fiscais relativas às compras efetuadas para a 
Secretaria Municipal de Saúde, neste ano de 2007, desde medicamentos, seringas, luvas, 
etc., bem como dos possíveis processos licitatórios com os respectivos vencedores, e uma 
relação  dos  medicamentos  disponíveis  no  Posto  de  Saúde  local  para  distribuição  à 
população  carente,  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se; 
INDICAÇÕES  solicitando  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  Nºs:   186  –  Determinar  estudos, 
objetivando atender o anexo abaixo-assinado, com mais de 400 assinaturas, objetivando a 
construção de uma área para a prática esportiva e segura de skate; 187 – Atender o anexo 
abaixo-assinado, da comunidade escolar da EE Profª. Rosa Maria de Souza, determinando 
ao  Setor  de  Obras,  o  urgente  asfaltamento  do  pequeníssimo  trecho  da  Travessa  Totó 
Rocha, no Jardim Nídia, ambas dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Deise Aparecida Corrêa 
Duque;   188 – Determinar  estudos objetivando aumentar  o valor das diárias pagas aos 
motoristas da Municipalidade, atualmente, no valor único de R$ 10,00, do Ver. Sérgio dos 
Santos; 189 – Determinar ao Setor de Obras, a limpeza do Córrego Peroba com a retro- 
escavadeira, iniciando na Rua Bragantino e seguindo até a Estrada Municipal do Cayubi, 
Distrito do Remédio, do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 190 – Determinar a Secretaria 
Municipal de Obras, viabilizar estudos objetivando a solução dos problemas relacionados ao 
acúmulo  de  lixo  na  Estrada  do  Soarada,  Bairro  do  Barro  Amarelo;  191  –  Determinar  a 
Secretaria Municipal de Obras, a construção de um abrigo nos pontos de ônibus localizados 
na Estrada do Soarada, Bairro do Barro Amarelo,  ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto e 
outros; 192 – Determinar ao setor competente, enviar para conserto, o caminhão Mercedes 
“munck”,  desmontado  no  pátio  da  Municipalidade,  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  -  desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente;  COMUNICADOS:  do Ministério  da Saúde  – sobre a 
liberação  de  recursos  financeiros  no  valor  de  R$  2.534,10  para  o  Pagamento  de  Teto 
Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS, referente ao mês de Agosto/07; e outro no valor 
de R$ 1.258,35 para o Pagamento de Medicamentos dos Grupos de Asma e Rinite (AR 
0,95), referente ao mês de agosto/07; CONVITE da Diretoria da UMOPRIPO, para a festa 
do Dia das Crianças, a realizar-se no próximo dia treze de outubro, a partir das dez horas, 
na sede da associação, localizada na Rua do Casarão, Nº 13, no Bairro Ribeirão do Pote – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra 
aos  Nobres  Edis  inscritos.   O VER.  ANGELINO  RODRIGUES justificou  oralmente  sua 
Indicação Nº 189, acrescentando que os agricultores ribeirinhos estão preocupados com as 
próximas chuvas que, certamente,  alagarão suas plantações se a limpeza solicitada não for 
realizada.  O  VER.  JAIR  DOS  SANTOS justificou  sua  Moção  Nº  09,  enfatizando  que, 
enquanto membro da Corporação Militar, reconhece quão difícil é fazer uma apreensão de 
drogas sem um trabalho de inteligência e investigação como foi o caso. Diante da situação, 
elogiou  os  Policiais  César  e  Barbosa  que  demonstraram  interesse  no  trabalho  e 
compromisso  com  o  município,  pois,  fazendo  a  abordagem  num  veículo  suspeito,  em 
trabalho de rotina, lograram êxito na referida operação. O orador ressaltou que a droga é o 
mau  deste  século,  vem acabando  com os  jovens  e  adolescentes  de  todas  as  classes 
sociais,  portanto,  esta apreensão  é  motivo  de  elogios  aos  envolvidos,   bem  como  aos 
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demais membros do Destacamento de Polícia Militar de Salesópolis. Concluiu dizendo que 
esta homenagem é uma forma de reconhecimento e incentivo àquele  policias,  portanto, 
espera  contar  com  o  apoio  dos  Nobres  Pares.  Em  seguida,  justificou  oralmente  seu 
Requerimento  Nº  70,  enfatizando  esperar  que  o  caso  seja  apurado  e  os  responsáveis 
punidos de acordo com a lei, haja vista que algumas pessoas fizeram concurso para o cargo 
de braçal e foram promovidas ao cargo de motorista,  sem a devida qualificação.  Por fim, 
disse  que  a  averiguação  é  necessária  para  evitar  problemas  mais  graves  num  futuro 
próximo.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou justificando oralmente seu Requerimento 
Nº 75, dizendo que constatou,  no Balancete da Prefeiura Municipal,  duas Notas Fiscais, 
uma no valor de cento e trinta e quatro mil e outra no valor de cento e trinta e cinco mil reis 
e, embora concorde com a necessidade de investir na Área de Saúde, não entende por que, 
com tanto investimento, a população carente sempre receba resposta negativa ao solicitar 
medicamentos  no  Posto  de  Saúde  local.  Também  justificou  sua  Indicação  Nº  192, 
ressaltando que o referido caminhão munck está parado, há três anos,  no Setor de Obras, 
situação que demonstrou através da exibição de fotos no telão.  Lamentou a situação que 
expôs, dizendo que o referido caminhão era muito utilizado e está deteriorando no pátio da 
Municipalidade,  sem carroceria e pneu. Comentou que, atualmente, a Prefeitura Municipal 
aluga caminhão para fazer serviços públicos, enquanto aquele está jogado, se acabando. 
Ressaltou  que  isso  é  resultado  da  má-administração,  o  que  comprova  com  as  fotos 
expostas, reiterando que tudo ocorre devido à incompetência dos assessores do Sr. Prefeito 
Municipal, o que sempre vem alertando. Disse que, na fase da Explicação Pessoal, exporia 
outras fotos e comentaria acerca de outros maquinários que também estão abandonados e 
deteriorando no Setor de Obras. Enquanto presidente da CFO – Comissão de Finanças e 
Orçamento,  justificou  oralmente  o  Requerimento  Nº  71,  lembrando  que  ele  (o  orador), 
pagou do seu próprio bolso, uma multa que recebeu quando presidente deste Legislativo, 
portanto, não entende porquê o dinheiro para pagar a multa da Secretaria de Saúde saiu 
dos cofres públicos e não do funcionário responsável. Quanto ao Requerimento Nº 72, disse 
que a CFO quer  saber  o total  das despesas  e o retorno deste alto investimento que a 
Prefeitura  sequer  poderia  fazer  diante  das  sérias  dificuldades  financeiras  que  enfrenta. 
Reportando-se ao Requerimento Nº 73, disse que o Consórcio Três Rios deveria contratar 
apenas ajudantes e operadores de máquina e caminhões, não pedreiros e braçais como 
vem acontecendo. Garantiu que, se constatar e comprovar esta situação, enviará o caso 
para  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São Paulo,  a  fim  de  que  seja  regularizada  a 
situação e punidos os infratores. Referindo-se ao Requerimento Nº 74 da mesma comissão, 
disse considerar  um absurdo a contratação de mais um advogado, para uma Prefeitura 
Municipal tão pequena e que já conta com três bons e renomados advogados, os Doutores 
Éden, Vinícius e Abílio. Enfatizou que a Prefeitura Municipal precisa contratar braçais e não 
mais  um  advogado  e,  por  estas  e  outras,  não  encontra  motivos  para  elogiar  a  atual 
Administração Municipal. Justificou oralmente sua Indicação Nº 188, acrescentando haver 
motoristas que saem de Salesópolis às quatro horas da madrugada, retornando por volta 
das  dezenove  horas,  sendo  obrigados  a  passar  todo  o  tempo  com  apenas  dez  reais. 
Finalizando, o orador questionou se o Prefeito Rafael, quando viaja, também gasta apenas 
dez reais, se não, deveria perceber que há uma grande injustiça com os  funcionários  da 
Prefeitura Municipal.
                                                                                                                                                                       segue fls.  
04

continuação da Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de Outubro de 2007.                                       FL. 04



       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

 

O VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES  justificou  oralmente  a  Indicação  Nº  186  que 
apresentou com os Nobres Pares Mário Barbosa Pinto e Deise Aparecida Corrêa Duque, 
comentando  que,  recentemente,  ele  e  o  Ver.  Jair  dos  Santos,  solicitaram ao  Deputado 
Campos Machado, que intercedesse junto ao Secretário Estadual de Esportes, objetivando 
a liberação de recursos para a construção de uma Pista de Skate em Salesópolis.  A reunião 
foi agendada com aquele Secretário Estadual, bastando a presença do Sr. Prefeito para 
assinar  o convênio e,  apesar de comunicados,  nem ele,  nem o Secretário Municipal  de 
Esportes – Professor Padilha, compareceram à reunião, demonstrando total  descaso do 
Poder Executivo para com as reivindicações da população. Quanto à Indicação Nº 192, o 
orador disse que a Prefeitura Municipal não tem dinheiro para arrumar um caminhão, mas, 
para  pagar  setenta  e  dois  mil  reais  por  ano  para  o  Consórcio  Três  Rios  tem,  o  que 
demonstra a falta de vontade na solução dos problemas. Por fim,  lamentou que a Prefeitura 
tenha dinheiro até para pagar multa e contratar advogado e não tem dinheiro para atender o 
povo.  O  VER. MÁRIO BARBOSA PINTO  justificou sua Indicação Nº 186, dizendo que já 
falou com o Sr. Prefeito Municipal sobre o assunto, esperando que ele resolva. Também 
justificou sua Indicação Nº 187, esperando também que o Sr. Prefeito Municipal atenda o 
abaixo-assinado  porque  a  referida  via  também  é  utilizada,  diariamente,  por  estudante 
cadeirante, cujos buracos dificultam ainda mais a circulação.  Comentou ainda a Indicação 
Nº  190,  lembrando  que,  no  ano  passado,  apresentou  indicação  de  mesmo  teor  para 
reciclagem  no  Bairro  do  Pico  Agudo  e,  segundo  levantamentos,  num  só  dia,  foram 
recolhidos quatrocentos quilos de material reciclável. Acrescentou ainda que o Programa da 
Reciclagem deve se estender a todos os bairros da zona rural, o que ajudará na economia 
dos serviços efetuados pelo caminhão de lixo, esperando seja regularizada a coleta. Por 
fim, reportou-se à Indicação Nº 191, dizendo que a apresentou, em atendimento às mães 
dos alunos, sugerindo que a Prefeitura Municipal faça uma parceria com os depósitos de 
madeira  da  cidade,  atendendo  os  moradores  da  zona  rural  e  divulgando  estes  pontos 
comerciais.  Passando a presidência  ao vice-presidente,  Ver.  Sérgio dos Santos, o  VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  justificou oralmente sua Moção Nº 08, 
enfatizando que o Sr.  Hélio esteve em Salesópolis com um ônibus, passando em todas 
unidades escolares, divulgando o Rio Tietê que nasce nesta cidade, ou seja,  divulgando 
Salesópolis. Enfatizou o bom trabalho desenvolvido pela referida ONG – Organização Não 
Governamental, apresentando a referida moção para incentivar a continuidade do trabalho. 
Também  justificou  a  Moção  Nº  07  porque  a  Petrobrás,  além  de  vencedora  do 
referido  prêmio,   é  também  patrocinadora  do  projeto  desenvolvido  pela 
Organização  Mãe  Natureza,  alvo  da  Moção  Nº  08.  Quanto  à  Moção  Nº  09 
lembrou que outra moção já foi encaminhada por outro serviço da Polícia Militar 
que vem se empenhando no combate às drogas, sob o comando do Tenente De 
Paula.  Reconheceu o problema de contingente enfrentado pelo Destacamento 
Policial local, mas, registrou também a participação do Cabo Fraga e Sub-Tenente 
Borsoli,  ambos do Município de Guararema,  nesta apreensão e que não foram 
citados na Moção, assim como foram os Policiais César e Barbosa.  Retomando a 
presidência  e  não  havendo  mais  oradores  inscritos,  o  Sr.  Presidente  passou  para  a 
ORDEM DO DIA  e,  conforme  pauta  publicada,  o  Sr.  Presidente  solicitou  ao  Sr.  1º 
Secretário  que procedesse  a  leitura  dos  PARECERES  CJR  Nº  019/07 recomendando a 
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aprovação do PROJETO DE LEI Nº 019/07 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
com a Confederação Nacional das Associações de Moradores, para fins que especifica,  e 
dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; e CFO Nº 039/07 recomendando 
sua REJEIÇÃO. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à discussão. O 
VER.SÉRGIO  DOS  SANTOS justificando  o  parecer  contrário  da  CFO  –  Comissão  de 
Finanças e Orçamento, da qual é presidente, ressaltou o Secretário Municipal de Esportes é 
um dos únicos que parabeniza, mas, não pode concordar que a Prefeitura Municipal pague 
dois mil reais por mês para uma associação de fora. Enfatizou que seria incoerente a CFO 
aprovar  tal  despesa,  sendo  que  o  município  tem profissional  competente  para  fazer  o 
mesmo trabalho, com maior economia. Finalizando, conclamou aos Nobres Pares a rejeitar 
a matéria,  que é um grande absurdo. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que também 
é contrário à matéria, pois,  esteve em reunião com o Secretário Municipal de Finanças, o 
qual  afirmou  a  falta  de  condições  financeiras  da  Prefeitura  e  ainda  disse  que, 
provavelmente,  neste  mês,  atrasaria  o  salário  dos  funcionários.  Disse  que  pediu  ao  Sr. 
Prefeito cortar  alguns gastos e,  por conhecer esta necessidade, também concordou que 
poderia  se contratar  um Profissional  de  Educação Física da cidade  para desenvolver  o 
projeto proposto na matéria em pauta.  O VER. JAIR DOS SANTOS disse que, enquanto 
Presidente da CJR – Comissão de Justiça e Redação, esclareceu que o parecer da sua 
comissão foi favorável quanto o aspecto legal e constitucional do projeto, entretanto, seu 
voto  será  contrário  à  matéria.  Esclareceu,  por  fim,  que  a  Prefeitura  Municipal  não  tem 
condições  de assumir  tal  despesa,  além do município  contar,  no seu próprio  quadro de 
pessoal, com funcionários capacitados para desenvolver projeto idêntico. Ninguém mais se 
manifestando, foi o Projeto de Lei Nº 019/07 submetido à votação, sendo REJEITADO por 
unanimidade dos presentes. 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. JAIR DOS SANTOS disse 
que,  nesta  data,  recebeu  uma  denúncia  por  escrito  e  espera  que  sejam  tomadas  as 
providências, haja vista que trata-se de um motorista de ambulância bebendo em serviço. 
Acrescentou que tal denúncia foi entregue na Secretaria Municipal  de Saúde e o orador 
disse  que  esperará  uma  semana  para  que  o  Secretário  Municipal  de  Saúde  tome 
providências, sem o que, estará prevaricando em prejuízo e risco sério de morte.  O VER. 
SÉRGIO DOS SANTOS, corroborou com o orador que o antecedeu e disse que, se tiver 
motorista, especialmente, de ambulância, bebendo em serviço, deve ser punido, seja quem 
for. Disse que tem um irmão que é motorista de ambulância e tem certeza não ser ele, mas, 
se for, também não terá seu apoio, pois, somente apoiará o que é certo. Lembrou que a 
mídia  vem mostrando  a  todos  que,   apenas  uma cerveja,   já  altera  o  desempenho  do 
motorista. Referindo-se à questão da Torre de UHF, disse que muitos moradores não têm 
condições de adquirir uma antena parabólica, mas, embora já tenha pedido providências, o 
Sr. Prefeito Municipal ainda não providenciou o reparo na referida torre, a qual, atualmente, 
apenas transmite os canais das Redes Globo e Bandeirantes. Enfatizou que este é mais um 
motivo para criticar, pois, os Vereadores tiveram muito trabalho para conseguir a Torre de 
UHF e,  depois da instalação da Torre de Telefonia Celular VIVO, prejudicou a transmissão 
dos sinais.  Disse que os celulares também  não  pegam  bem,   provavelmente,  apenas  do
                                                                                                                                                                       segue fls.  
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Prefeito Rafael, e que,  segundo informações,  a nova torre  está contribuindo para  queimar 
as  tv’s dos moradores da zona rural.   O orador expôs, no telão, fotos dos maquinários 
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abandonados no pátio da Prefeitura Municipal,  como de um caminhão basculante que está 
deteriorando, enquanto outro é alugado para fazer o mesmo serviço. Demonstrou fotos de 
uma caminhonete branca da Área de Saúde que também está deteriorando, um fusca azul 
que levaram o motor para arrumar, há dois anos, e ninguém sabe onde foi parar. Comentou 
que, se colocasse motor no referido fusca, seria suficiente para visitar a zona rural, mas, 
sem  ele,  estas  visitas  são  realizadas  com  caminhão,  veículo  que  poderia  ser  melhor 
utilizado para outros inúmeros serviços.  Lamentou novamente,  dizendo que, com pouco 
dinheiro,  seriam resolvidos estes casos e evitaria tantos prejuízos com aluguel.  Também 
expôs  fotos  da  máquina  patrol  da  Municipalidade  que  também está  se  deteriorando no 
tempo, assim como o caminhão coletor de lixo, enquanto a Prefeitura aluga maquinários. 
Disse que visitou, nesta data, a Rua João Cardoso do Nascimento, no Bairro Bragança, 
constatando a falta  de recapeamento asfáltico,  ou seja,  colocaram pedra e areia  e  não 
colocaram o  asfalto,  portanto,  basta  uma chuva  para  rodar  todo  esse  material  com as 
águas. Finalizando, disse esperar que o Sr. Prefeito mande colocar uma camada asfáltica 
naquela via pública, de curtíssima extensão, atendendo os anseios dos seus moradores. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES  lembrou que há,  aproximadamente,  oito  meses, 
estava em frente a Prefeitura Municipal com alguns moradores do Bairro do Fartura, quando 
solicitaram providências com relação à Rua Santa Catarina que está intransitável e o Sr. 
Prefeito  Municipal  se  comprometeu  em  atendê-los.  Entretanto,  no  dia  anterior  a  esta 
sessão, um desses moradores lhe cobrou a providência prometida e, reclamou ainda que, o 
Sr.  Prefeito  sequer  lhes  deu  uma  satisfação.  Referindo-se  aos  cursos  que  o  Governo 
Federal disponibiliza para o município,  disse que,  segundo informações,  Salesópolis envia 
apenas  funcionários  contratados,  os  quais  são  dispensados  no  final  do  mandato, 
desperdiçando o  curso  que  poderia  ser  apenas para  funcionário  efetivo,  que  garante  o 
retorno à Prefeitura Municipal, portanto, este é mais um  desperdício de dinheiro público que 
o Chefe do Poder  Executivo  não enxerga.   Registrou que,  no início  deste mandato,   a 
Municipalidade repassava, mensalmente, o valor de trinta mil reais para a Santa Casa local 
e, atualmente,  são noventa mil  reais. Além disso, o Prefeito Rafael  gasta dez por cento 
acima  do  legalmente  exigido  com a  Área  de  Saúde  e,  lamentavelmente,   a  população 
encontra  dificuldades  para  conseguir  atendimento  nas  especialidades  de  cardiologia  e 
neurologia.  Lembrou que, quando foi  proposto o último aumento do repasse, justificou a 
necessidade de melhorar o atendimento à população, contudo, a situação piorou ao invés 
de melhorar. O orador dirigiu-se ao Sr. Presidente e solicitou-lhe cobrar esclarecimentos do 
Secretário  Municipal  de  Saúde  sobre  o  que  está  acontecendo  e  finalizando,  também 
solicitou agendar uma reunião com a EMTU para cobrar os pontos de ônibus prometidos 
para a Rodovia SP-88. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que 
agendará  as  reuniões  solicitadas  pelo  último  orador  e,   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 01 de Outubro de 2007.

PRESIDENTE :
                                                                                                                                                                   segue no  
verso

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :
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A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
08 de Outubro de 2007. 
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