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ATA DA 30ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Novembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
cinco  dias  do  mês de  Novembro do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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: 
REQUERIMENTO  Nº  086/07  -  Solicitando  ao  Sr.  Prefeito  Municipal,  informar  quanto  a 
Prefeitura Municipal de Salesópolis gastou na realização da Feira do Eucalipto e qual foi sua 
real participação neste evento, do Ver. Sérgio dos Santos - desp.: Aprovado, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr.  Prefeito Municipal  Nºs:   217 – Interceder junto ao DER, 
objetivando a reforma nos abrigos dos pontos de ônibus localizados na Rodovia SP-88, bem 
como seja feito o nivelamento dos respectivos acostamentos, do Ver. Angelino Rodrigues e 
outros;  218 – Autorizar a utilização das escolas rurais desativadas, para reuniões e serviços 
comunitários das respectivas Associações de Bairro, bem como seja autorizado o consumo 
da  água  dos  poços  artesianos,  mediante  convênio  com as  citadas  associações;  219  – 
Providenciar uma segurança pessoal para o Centro Esportivo Municipal, principalmente, no 
horário noturno, ambas do Ver. Jair dos Santos; 220 – Determinar ao setor competente, 
providenciar as lixeiras e placas de sinalização para as ruas da área central que receberão 
asfalto,  a  fim  de  realizar  um  serviço  completo,  incentivando  a  população  a  zelar  pelo 
patrimônio público;  221 – Determinar  à Secretaria Municipal  de Educação e Cultura, um 
levantamento acerca do número de alunos previstos para o ano letivo de 2008, no Bairro do 
Pico  Agudo,  bem  como  se  faça  estudos  objetivando  a  reabertura  da  referida  unidade 
escolar, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 222 – Determinar à Secretaria Municipal 
de Saúde, contratar um Médico na Especialidade de Otorrinolaringologista para atender na 
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan; 223 – Determinar ao Setor de Obras, uma 
Operação Tapa-Buracos em todas as ruas do Bairro do Bragança, ambas do Ver. Sérgio dos 
Santos;  224  –  Determinar  ao  responsável  municipal  pelo  Projeto  Frente  de  Trabalho, 
elaborar um cronograma de limpeza bairro a bairro, realizando um mutirão com apoio de 
máquinas  e caminhões,  ainda neste mês de Novembro,  bem como elaborar  e  distribuir 
folheto  informativo  acerca  dos  dias  da  semana  que  lixo  é  coletado,  evitando  que  os 
munícipes coloquem seus lixos nas lixeiras e esquinas nos finais de semana ou, em dias 
que  não  se  realiza  a  coleta,  também  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira;  e  225/07  – 
Determinar ao setor competente, elaborar uma campanha de limpeza pós-feira, junto aos 
próprios feirantes, inclusive, distribuindo sacos de lixo para que, ao final, cada um recolha o 
seu, do Ver. Mário Barbosa Pinto - desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  PARECER 
CFO Nº 043/07 referente ao Balancete Financeiro  da Câmara Municipal  de Salesópolis, 
relativo ao mês de Setembro/07  –  desp.:  Aguarde-se  o  Parecer 
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Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,  para então emitir o parecer 
final  e  conclusivo;  COMUNICADO:  da  Câmara  dos  Deputados –  sobre  os  recursos  do 
Orçamento da União destinados a este município, no valor de R$ 122.331,99 para o mês de 
Setembro/07;  CONVITE  da  EMEF  Mestra  Henriqueta,  para  a  II  Feira  do  Pequeno 
Empreendedor, a realizar-se no dia nove de novembro, das oito às doze horas – desp.: 
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos 
Nobres Edis inscritos.  O  VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 222,  lembrando ainda que a Prefeitura Municipal repassa noventa mil reais 
por mês à Santa Casa local e, mesmo assim, a população não dispõe do atendimento na 
especialidade  de  Otorrinolaringologista.  Também  justificou  sua  Indicação  Nº  223, 
acrescentando  que,  se  não  houver  a  solicitada  operação  tapa-buracos,  em  breve  a 
Prefeitura Municipal terá que refazer todo o serviço, o que, certamente,  gerará maiores 
despesas aos cofres públicos. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 86, disse que não foi 
à Festa do Eucalipto e, embora tenha ouvido elogios, também foi questionado por diversos 
munícipes, acerca do investimento público na sua realização. Por fim, o orador lembrou que 
os barraqueiros e patrocinadores já bancam a parte financeira da festa, não acreditando 
haver motivos para investimento público e, motivo pelo qual,  também pretende saber  o 
valor.  O VER. JAIR DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 218, enfatizando 
os benefícios às associações de bairro, especialmente, quanto à possibilidade de consumir 
água dos poços artesianos existentes, nestas épocas de estiagem, cujos moradores rurais 
sofrem duplamente, face seca também para suas plantações, da qual muitos sobrevivem. 
Justificando sua  Indicação  Nº  219,  lamentou  que,  especialmente  no  período  noturno,  o 
Centro Esportivo Municipal seja ocupado por marginais que, além da arruaça, fazem uso de 
drogas, ações facilitadas pela escuridão e falta de vigilância. Finalizando, disse ainda ter 
conhecimento  de  que  pessoas  entram naquele  próprio  municipal,   à  noite,  com carro, 
fazendo manobras como cavalo-de-pau,  no campo de futebol,  prejudicando também, a 
grama existente para a prática esportiva.  O  SR. PRESIDENTE,  referindo-se ao uso das 
escolas rurais por associações de bairro, lembrou que já existe lei em vigor tratando do 
assunto.  Da sua mesa, o  Ver. Jair dos Santos  disse conhecer a referida lei,  contudo, 
também sabe que não consta a possibilidade de utilizar as águas dos poços artesianos, já 
que  estes,  foram  construídos  posteriormente,  contudo,  atualmente,  esta  é  a  maior 
necessidade. Retomando com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra 
ao  VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, que iniciou reportando-se à Indicação Nº 222, 
lembrando que também já  enviou  requerimento,  embora ainda não respondido,  sobre o 
assunto, pois também se recorda de que o aumento no valor do repasse mensal à Santa 
Casa  estava  vinculado  à  melhoria  e  ampliação  do  atendimento.  Dirigindo-se  ao  Sr. 
Presidente, solicitou-lhe cobrar a resposta da citada proposição, enfatizando que, quanto 
mais a Municipalidade aplica na Área de Saúde, mais ela precisa. Por outro lado,  alertou 
que a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde devem elaborar e 
discutir  os  serviços  a  serem  oferecidos  à  população,  divulgando-os.  Esclareceu  que 
Salesópolis  é regida  pelo  PAB – Programa de Atendimento Básico,  aliado aos recursos 
próprios que investe, este último, deveria ser aplicado na contratação dos especialistas mais 
procurados.    Disse  que  são  dois  tipos  de  recurso,  mas,   não atende nem a parte 
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básica adequadamente,  nem a parte de especialidade. Enfatizou a necessidade de debater 
o atendimento em conjunto, pois a cidade vizinha,  que é regida pelo PAP – Programa de 
Atendimento  Pleno,  portanto,  recebendo  mais  recurso  que  Salesópolis,  não  consegue 
realizar  partos,  os  quais  são  encaminhados  para  a  Santa  Casa  local.  Ressaltou  a 
necessidade de discutir esta situação,  alterando o atendimento de Salesópolis para o PAP, 
viabilizando a contratação de mais Cardiologistas, pois é a especialidade mais procurada e 
mais falha.  Reiterou a necessidade de reunir  os membros da COSPES – Comissão de 
Obras, Serviço Público, Educação e Saúde desta Casa de Leis, Poder Executivo, Diretoria 
da Santa Casa e Conselho Municipal de Saúde, para resolver estes e outros problemas, 
como por exemplo, fazer uma parceria de repasse de verba com o município vizinho, para 
que seus partos sejam encaminhados para Salesópolis, sem prejudicar o atendimento local. 
Lembrou que os Vereadores votaram o projeto de lei que dispunha sobre o aumento no 
valor do repasse, mas, até o momento, sequer receberam o Plano de Saúde para analisar 
ou propor alterações que beneficiem a população,  como por exemplo,  a contratação do 
solicitado Otorrinolaringologista. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 224,  a 
qual  apresentou devido  a falta  de  mão-de-obra no quadro funcional  da Prefeitura local, 
contudo,  há  muito  por  ser  limpo,  o  que  poderá  se  resolver  através  de  um mutirão  de 
limpeza,  inclusive,  porque  esta  alternativa  prevenirá  doenças  graves.  Também justificou 
oralmente sua Indicação Nº 220 e,  finalizando,  dirigiu-se ao Sr. Presidente,  solicitando-lhe 
enviar ofício, agradecendo os funcionários do Setor de Obras que trabalharam sob chuva e 
temporal para que a Feira do Eucalipto desse certo como ocorreu. O  SR. PRESIDENTE 
disse que  providenciará  o documento  e o encaminhará  ao referido  setor  municipal.  Ato 
contínuo, não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem 
do  Dia,  passou  para  a  EXPLICAÇÃO  PESSOAL e,  conforme  livro  de  inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O  VER. MÁRIO BARBOSA PINTO  disse 
que, após a mudança da Torre de Retransmissão da Operadora Vivo, o sinal que deveria 
melhorar,  piorou,  entretanto,  muitos  moradores  da  zona  rural  dependem deste  meio  de 
comunicação  até mesmo para garantir  segurança familiar,  portanto,  as providências são 
necessárias  e  devem  ser  urgentes.  Quanto  ao  atendimento  no  Posto  de  Saúde  local, 
comentou que um paciente lhe contou passar em consulta com o cardiologista e este lhe 
pediu agendar o retorno tão logo saísse da sala, mas, não conseguiu porque a atendente 
lhe  informou que  o  agendamento  não era  feito  naquele  dia.  O orador  lamentou  o  fato, 
informando  que  referido  paciente  mora  na  zona  rural,  motivo  suficiente  para  que  a 
Secretaria  de  Saúde  facilite  o  atendimento,  especialmente,  em se  tratando  de  retorno. 
Acrescentou que, no Posto de Saúde, as pessoas também reclamam a falta de remédio 
para  distribuição  gratuita,  portanto,  um caso  grave  a  resolver,  já  que  muitos  pacientes 
dependem de  certos  medicamentos  para  sobreviver,  especialmente,  porque  trata-se  de 
remédios que já eram distribuídos e agora estão em falta.  Disse ouvir muitas reclamações 
acerca do crescente número de cães soltos pelas ruas da cidade,  sendo que,  em um dia, 
se  propôs  a  contar,  e  constatou  quarenta  deles  em frente  à  Padaria  em que  trabalha. 
Lamentou tratar-se de um problema que já cobrou da Administração Municipal, mas, até o 
momento,  ninguém  tomou  providências.  Citou  ainda  o  problema  da  constante  falta  de 
energia e a dificuldade de contato com o 0800 para pedir  manutenção  e  socorro.  Por  fim, 
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sugeriu implantar o atendimento 0800 em Salesópolis, para que a equipe de socorro local 
agilize o atendimento, haja vista que, atualmente, eles esperam a ordem de serviço de Mogi 
das  cruzes,   portanto,  demora  mais  para  atender  os  usuários  salesopolenses.  O  SR. 
PRESIDENTE  disse  que  agendará  uma  reunião  com  o  sr.  João  Barbosa  da  Empresa 
Bandeirante  Energias  do  Brasil,  para  que  os  Vereadores  possam  expor  os  problemas, 
solicitar soluções e apresentar sugestões.  Retomando com a ordem de inscrição, concedeu 
a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que lhe dirigiu, solicitando agendar novamente 
uma reunião com o Prefeito Rafael, pois se ele diz que gasta mais que os vinte e cinco por 
cento obrigatórios com a Área de Saúde, que chega quase a trinta por cento do orçamento, 
por  quê  a população  reclama tanto do atendimento.  Disse que,  além dos problemas já 
citados, o Sr. Prefeito demitiu os operadores de raio-x que atendiam na Santa Casa, mas, 
atualmente, quando o médico solicita este exame, o paciente é obrigado a agendar para 
que os atuais contratados o atenda. Lamentou esta situação e disse que o Sr. Prefeito não 
administra corretamente a saúde, pois, marcar exame de raio-x é um grande absurdo, em 
especial,  porque a Santa Casa recebe muito dinheiro da Prefeitura para bem atender a 
população. Quanto ao Posto de Saúde, comentou também, que uma pessoa lhe reclamou 
que, após consulta com o Cardiologista, tentou agendar exame de esteira ergométrica, o 
que demorou seis meses para conseguir na Clínica São Benedito,  mas, há dois meses, 
está com o resultado em mão e não consegue agendar o retorno médico. Sugeriu que seja 
contratado mais um Cardiologista para melhor atender o povo, esperando que o Prefeito 
Rafael também pense melhor quando decidir decretar feriado municipal, ainda que por meio 
período,  pois,  recentemente,  tomou  esta  decisão,  de  última  hora,  prejudicando  muitos 
moradores da zona rural que vieram à pé para consulta e tiveram que voltar para casa e 
ainda perder o dia de serviço.  Enfatizou que o Sr. Prefeito Municipal deve contratar um 
cardiologista  e um Otorrinolaringologista,  assim como deve  determinar,  com urgência,  a 
compra dos medicamentos faltantes no Posto de Saúde, em especial os que são destinados 
a pacientes com problemas de convulsão e depressão. Questionou se o dinheiro da saúde 
serve  apenas  para  comprar  seringa,  informando  que,  recentemente,  apresentou  um 
requerimento solicitando informações acerca das compras da Área de Saúde, mas, até o 
momento, não obteve a resposta. Dirigiu-se ao Sr. Presidente e reiterou a necessidade de 
agendar  reunião  com  o  Sr.  Prefeito  Municipal  para  cobrar-lhe  melhor  atendimento  aos 
pacientes desta cidade que já carentes. Quanto à Torre de Retransmissão da Operadora 
Vivo,  disse que, desde sua instalação, surgiram problemas de sinal, bem como afetou a 
transmissão do sinal UHF das televisões. Enfatizou que o problema se arrasta há muito, 
prejudicando os moradores da zona rural, em especial, além de restringir o sinal de tv das 
Redes Globo e Record, excluindo o SBT que muitos apreciam. Sobre os cães soltos pelas 
ruas da cidade, disse que as leis municipais são criadas para serem cumpridas e se há lei 
dispondo sobre apreensão e castração de animais, o Prefeito Municipal deveria cumpri-la. 
Por fim, lamentou pelo atual Prefeito que sequer consegue resolver o problema dos cães da 
cidade, o que se poderá esperar no tocante à Área de Saúde que se agrava a cada dia. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES  iniciou  dizendo que seria  bom, haver  o  “Dia  de 
Finados” todo mês, porque, há muito, vem solicitando limpeza no Cemitério Municipal, o que 
ocorreu na quinta-feira que antecedeu o referido feriado.  Lembrou ainda que, há muito,  ele 
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e outros Vereadores vêm pedindo esta limpeza e outras manutenções necessárias e não 
foram atendidos,  contudo,  espera  que  depois  da  última  limpeza,  seja  determinada  sua 
manutenção  naquele  próprio  municipal  visitado  diariamente.  Com  relação  à  Torre  de 
Retransmissão  da  Operadora  Vivo,   sugeriu  solicitar  a  presença  de  um  técnico  para 
realmente atender a zona rural, porque, além de não atender este serviço de comunicação 
tão necessário, ainda prejudicou a transmissão da Antena UHF. Sobre a Área de Saúde, 
disse que uma pessoa também lhe reclamou a falta de remédio de uso contínuo no Posto 
de Saúde, cujo fornecimento é obrigatório e não há disponibilidade nas farmácias da cidade. 
Enfatizou que esperará o agendamento da reunião com o Secretário Municipal de Saúde e 
Administradores  da  Santa  Casa  para  expor  os  problemas  já  citados,  bem  como  a 
necessidade de contratar um Oftalmologista que, antes do aumento do repasse,  atendia e, 
após  este  ocorrido,  não  atende  mais,  sendo,  portanto,  um  contra-senso.  O  SR. 
PRESIDENTE disse que já solicitou a reunião ao Sr. Prefeito, bastando que os Vereadores 
decidam  a  data  e  horário  melhor  para  todos,  a  fim  de  garantir  a  presença  unânime. 
Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS, 
que  iniciou  referindo-se  ao  atendimento  da  Empresa  Bandeirante  Energias  do  Brasil, 
dizendo ter constatado que o tratamento é com total descaso, ressaltando ainda que, há 
três meses,   encaminhou um abaixo-assinado dos moradores do Jardim Nídia,  pedindo 
solução para diversos problemas, mas, até o momento, sequer recebeu resposta. Dirigindo-
se  ao  Sr.  Presidente,  solicitou-lhe  agendar  uma  reunião  com  representantes  daquela 
empresa,  para  cobrar-lhes,  pessoalmente.  Reportou-se  à  questão  de  sinalização  de 
trânsito, dizendo que está totalmente irregular,  o que favoreceu um acidente na semana 
passada, no cruzamento das Ruas XV de Novembro e Expedicionário Abílio dos Passos, 
sendo  um dos  carros,  de  propriedade  da  Promotora  de  Justiça  da  Vara  Distrital  local. 
Enfatizou que já alertou para o perigo deste e de outros cruzamentos,  onde ainda não ficou 
definida a via preferencial e, embora os moradores de Salesópolis tenham se acostumado a 
considerar a Rua XV de Novembro, os visitantes não sabem. Finalizando, alertou para a 
possibilidade de acontecer um acidente mais grave, cujas conseqüências serão atribuídas à 
Municipalidade e, as despesas indenizatórias serão prejudiciais aos cofres públicos e, por 
conseguinte, ao povo salesopolense.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA referindo-
se à falta  de medicamentos,  lembrou  que a Câmara Municipal  recebe comunicados  do 
Ministério da Saúde sobre os recursos financeiros liberados para Salesópolis, cabendo aos 
Vereadores, fiscalizar se a aplicação está sendo feita corretamente. Reiterou que, na Área 
de Saúde, existe o Conselho Municipal para aprovar as contas, bem como a direção da 
Santa  Casa  e  a  Secretaria  de  Saúde,  todos  envolvidos  na  questão  para  solucionar, 
bastando que se reúnam e resolvam. Dirigiu-se ao Sr. Presidente e solicitou-lhe reunir todos 
estes envolvidos junto dos Vereadores para tratar do assunto da saúde e evitar desvios do 
assunto, como ocorreu na última reunião. Enfatizou a necessidade de fazer uma reunião 
prática, objetiva, com discussão apenas dos assuntos em pauta, para, somente depois de 
direcionados  estes,  se  der  tempo,  discutir  assuntos  alheios  à  Área  de  Saúde.  Sobre  o 
atendimento da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, declarou concordar que deixa à 
desejar, sugerindo documentar os casos e encaminhá-los à Ouvidoria daquela empresa e, 
se necessário, ao seu órgão fiscalizador. Contudo, informou que,  recentemente,  a  referida 
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empresa foi vendida à empresários estrangeiros. Disse haver pessoas que, há sessenta 
dias, aguarda atendimento de pedido para ligação de energia,  portanto, sugere medidas 
drásticas. Informou que foi publicada uma matéria no Jornal Diário do Alto Tietê,  que um 
Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes pretende abrir um processo com relação ao plantio 
de eucalipto em Salesópolis. Disse que a Câmara Municipal deve se antecipar e pedir para 
que ele traga junto as sugestões que tem, pois Salesópolis precisa de um produto e, se for 
feita  esta  solicitação,  os  Vereadores  já  evitarão  que  o  referido  Promotor  não  apenas 
condene, mas,  que já apresente a solução.  Não havendo mais oradores inscritos e nada 
mais havendo a tratar,  o Sr. 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 05 de Novembro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Novembro de 2007. 
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