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ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Agosto de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
onze dias do mês de Agosto do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes 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 ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira, 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
sessão ordinária anterior. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária requereu a
dispensa da sua leitura, requerimento este que foi submetido ao plenário, foi aprovado por
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de
Oliveira. Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação,
sendo a mesma também aprovada dez votos, sem preceder manifestação. Prosseguindo, 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
393/14 do Poder Executivo,
encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referentes aos
meses de JANEIRO a JUNHO/2014, todos através de mídia digital – CD-Rom; OFÍCIO Nº
43 da Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando a relação
das rescisões e nomeações realizadas pela Municipalidade, no período de Março a
Julho/2014 – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando
ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 063 – Responder e encaminhar cópias de documentos
acerca da merenda escolar; e 064/14 – Enviar cópias dos CAGEDs – Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, de janeiro de 2010 à julho de 2014, ambos do Ver.
Benedito Lélis Renó – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 112 – Determinar aos Secretários Municipais ligados ao Meio
Ambiente, Educação, Saúde, Obras e Turismo a realização de campanha de
conscientização sobre a importância da reciclagem de materiais para a saúde, meio
ambiente e finanças do município, junto a toda população urbana e rural, seja junto às
escolas, pontos comerciais e Associações de Bairro; 113 – Determinar ao órgão
competente, consertar a parte desbarrancada da Rua Expedicionário Benedito Claudino dos
Santos, proximidades do Nº 121; 114 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do
Brasil, realizar a manutenção das luminárias da Avenida Osaka, que permanecem acesas
até às nove horas da manhã; 115 – Determinar ao setor competente, providenciar mais uma
linha telefônica para a Secretaria Municipal de Saúde; 116 – Interceder junto à Empresa
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de três luminárias no Km 105 da
Rodovia Alfredo Rolim de Moura, nas proximidades do ponto turístico denominado
Cachoeira da Porteira Preta; 117 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do
Brasil, objetivando a colocação de luminárias na Quadra do Bairro Fartura, localizada na
EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, todas do Ver. Mário Barbosa
Pinto; e 111/14 – Solicitando a SABESP, estudar a possibilidade e a viabilidade técnica de
instalação de uma ligação de Água Comunitária para atender os moradores da Rua João
Hidalgo, próximo à Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, atendendo
abaixo-assinado dos moradores, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps: Encaminhese, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do
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Ministério da Saúde: nos valores de R$ 2.740,34 e R$ 4.077,09, ambos para Pagamento de
Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 06/2014; nos valores de R$
2.740,34 e R$ 4.077,09, ambos para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica
Básica – competência 07/2014; e no valor de R$ 4.128,47 para Pagamento de Piso Fixo de
Vigilância em Saúde (PFVS) – competência 07/2014; CONVITE do Diário do Alto Tietê para
Cerimônia de Premiação do Concurso de Desenho e Redação, a realizar-se no dia vinte e
sete de agosto, às dez horas, no Complexo Educacional Poaense Professor José Antônio
Bortolozzo, em Poá – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 63, esclarecendo que, para
elaborá-lo, baseou-se em informações do Ministério da Educação. Disse que pretende
verificar se o dinheiro público está sendo bem utilizado neste município, pois, recebe
reclamações de determinadas escolas, enquanto outras estão satisfeitas. Reportando-se à
unidade escolar do seu bairro (Nhá Luz), comentou que houve muita luta pela qualidade da
água, mas, a água do poço artesiano está normal e sendo utilizada, embora tenham falado
que estava contaminada e, por isso, gastou-se muito com galões de água. Retomando
sobre a merenda escolar, falou que verificará a situação porque as crianças devem ser bem
alimentadas, bem como fiscalizará o uso do dinheiro público para este fim. Lembrou que, na
última sessão antes do recesso legislativo, foi lido um documento sobre repasse de, mais ou
menos, oitenta e sete mil reais e, na sessão da semana passada, outro recurso no valor em
torno de setenta mil reais, ambos para merenda escolar. Concluiu ressaltando que, para
ele, que tem noção de valores para alimentação (o orador é proprietário do Restaurante
Nhá Luz), entende que os mencionados são suficientes para garantir a merenda para os
estudantes, portanto, verificará se tudo está sendo feito corretamente ou se existe alguma
ilegalidade no uso do dinheiro público. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO justificou
oralmente sua Indicação Nº 115, enfatizando que há apenas uma única linha telefônica para
atender a Secretaria Municipal de Saúde, fator que acumula o serviço e prejudica até
mesmo a marcação de consultas. Em seguida, reportou-se à sua Indicação Nº 112, dizendo
que os associados da Associação dos Recicladores de Salesópolis têm feito campanha,
inclusive no Distrito dos Remédios, porque todo lixo local é transportado para o Aterro
Sanitário de Tremembé e há muito gasto para este transporte. Acrescentou que, a partir de
2014, será proibida a criação de novos aterros sanitários, mas, em contrapartida, os
recicladores da cidade estão sendo dispensados mais cedo do serviço por falta de material.
Informou que o Japão, maior potência do mundo, compra material reciclável da China e de
outros países, enquanto o Brasil desperdiça o seu e ainda gasta muito dinheiro com lixo.
Concluindo, registrou que na ARES - Associação dos Reciladores de Salesópolis, são vinte
e duas famílias sustentadas com recursos advindos da reciclagem de material. Com relação
à sua Indicação Nº 116, enfatizou que reconhece a falta de recursos do município, mas, já
apresentou esta proposição para que o pedido fique registrado quando houver recurso para
instalação de novas luminárias. Por fim, disse que ele e seu companheiro de partido, Ver.
Paulo Arouca Sobreira, lutarão junto aos Deputados Estaduais para conseguir atender as
pessoas que precisam e têm direito à iluminação pública. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA reportou-se também à Indicação Nº 116, de autoria do orador que o
antecedeu, lembrando que também solicitou luminária para a Estrada de Servidão Benedito
de Carvalho, próximo ao ponto turístico em questão, esperando que desta forma seu pedido
seja fortalecido. Com relação ao Requerimento Nº 063, do Nobre Colega Benedito Lélis

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 21ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de Agosto de 2014

FL. 3

Renó, disse que os pais dos alunos da EMEI Antonio Rodrigues Fernandes, do Distrito dos
Remédios, lhe contaram que está sendo servido apenas macarrão na merenda escolar.
Lembrou que o autor da proposição já registrou este fato na tribuna, que está sendo
comprovado com tais reclamações, bem como demonstra o pouco caso do Poder Executivo
e da Secretaria de Educação com o assunto. Falou que, na última sexta-feira, dia oito de
agosto, recebeu uma denúncia de que o caminhão do lixo tinha acabado de chegar naquela
unidade escolar, com algumas cubas, recipientes onde é colocada a merenda escolar.
Explicou que referida unidade escolar não dispõe de Merendeira, a qual é transportada em
cubas que vêm de outras escolas, pelo caminhão de coleta de lixo. Comentou que solicitou
aos reclamantes filmar ou fotografar a entrega das cubas, para comprovar o pouco caso do
Poder Público. Ressaltou que há leis próprias referentes à merenda escolar, desde
temperatura até a forma correta de transporte, portanto, os Vereadores não podem admitir
tamanho descaso. Duvidou que o Secretário Municipal de Educação ou o Sr. Prefeito
Municipal aceitem comer tal merenda, inclusive se transportada em cubas pelo caminhão de
coleta de lixo, garantindo que eles comem em restaurante. Afirmou que, se conseguir tais
imagens, seja em foto ou vídeo, tomará as devidas providências, porque, embora
reconheça as dificuldades financeiras da Prefeitura Municipal, entende que é necessário
olhar sempre para frente e não para trás. Ressaltou que todos que assumiram os cargos
públicos, sabiam o que encontrariam, portanto, sugeriu pararem de chorar e reclamar
acerca das dívidas herdadas na Prefeitura Municipal. Registrou que a Secretaria Municipal
de Educação é a que mais dispõe de funcionários, portanto, disse que ele não poderá
admitir que aquela unidade escolar não conte com Merendeira, seja qual o for o motivo e,
muito menos, que a merenda escolar seja transportada em cubas, pelo caminhão de coleta
de lixo. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos disse que, na qualidade de membro da
Comissão de Educação desta Casa de Leis, esteve na EMEF Professora Sônia Maria de
Fonseca, conversando com a Diretora sobre a merenda escolar e ela lhe respondeu que
estava tudo bem. Entretanto, diante de tal documento e manifestação, se dirigiu ao Sr.
Presidente e solicitou-lhe liberar um dos veículos oficiais para o dia seguinte a esta sessão,
a fim de visitar as escolas e confirmar tais informações. Também corroborou com o orador,
parabenizando-o e enfatizando que a função do Vereador é fiscalizar e, concluindo,
ressaltou que também considera absurdo esse fato, se confirmado. Retomando, o orador
agradeceu o Nobre Colega que o aparteou e concluiu se propondo a acompanhá-lo na
diligência, inclusive, sugerindo-lhe também passarem nas casas dos pais que lhe
denunciaram o fato. O SR. PRESIDENTE, de imediato, deferiu o pedido, lembrando que o
Vereador deve fazer o devido requerimento para utilização do veículo oficial e,
prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. EDNEY CAMPOS
DOS SANTOS que iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 111, acrescentando que
referida via pública não conta com rede oficial de abastecimento de água ou de coleta de
esgoto, sendo que os moradores se abastecem por meio de poços ou minas. Lembrou que,
devido ao problema estadual e nacional de escassez hídrica, referidos moradores estão
sendo mais prejudicados ainda, motivo pelo qual solicitaram, através do citado abaixoassinado, o atendimento, ainda que seja através de ligação comunitária. Lembrou que esta
cidade também enfrenta problemas para regularização dos imóveis, impossibilitando o
assentamento de novas redes, contudo, acredita que a Sabesp poderá discutir com a
Prefeitura Municipal, a melhor forma de atender aquela população, evitando sérios
problemas de saúde. Alertou para o fato de que muitas doenças são transmitidas por
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veiculação hídrica, e que, muitas famílias estão pensando em mudar de residência devido à
falta de alternativa de abastecimento, portanto, solicita, ao menos, a ligação comunitária,
para minimizar o problema. O orador considerou grave o relato sobre a merenda escolar,
feito pelo Nobre Par que o antecedeu, enfatizando a necessidade de dispensar a devida
atenção ao caso e, também na qualidade de membro da Comissão de Educação, colocouse à disposição do Nobre Colega Sérgio, para acompanhá-lo na diligência que faria no dia
seguinte a esta sessão. Por fim, disse que também visitou outras escolas e questionou
sobre a merenda escolar, obtendo como resposta de que o cardápio está sendo cumprido,
contudo, verificará se isso ocorre em todas as escolas, pois, entende que não pode haver
distinção. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a
ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
Requerimento de Urgência Especial Nº 007/14. Terminada a leitura, foi o referido
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou
seja, dez votos, dada a ausência do ver. Claudinei José de Oliveira. Aprovada a urgência
especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
PARECER CFO Nº 24/14, recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº
011/14 (Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2015, e dá outras providências), de autoria Poder Executivo. Terminada a leitura, foi o
referido Projeto de Lei Nº 011/14 submetido à discussão e votação, sendo aprovado por dez
votos, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente
Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da
próxima sessão, única discussão e votação dos PROJETOS DE LEI Nºs 001/14(Dispõe
sobre o Regime de Adiantamento de Numerário no âmbito do Executivo Municipal e da
outras providências), de autoria do Poder Executivo, com a EMENDA ADITIVA Nº 002/14 de
autoria da Comissão de Justiça e Redação; e 013/14 (Dispõe sobre a organização,
funcionamento e atribuições da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município e
dá outras providências), também de autoria do Poder Executivo. Em seguida, passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos
Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO informou que, no último dia quatro
de julho, foi aprovado, na Câmara dos Deputados Estaduais, o Projeto de Lei de autoria do
Deputado Luiz Carlos Gondim, dispondo sobre convênio entre municípios e clínicas, ONGs
ou entidades para tratamento de dependentes químicos, o qual foi sancionado pelo
Governo do Estado e culminando com a Lei Estadual Nº 15.550/2014. Acrescentou que,
com esta lei, os municípios que não têm condições de assumir sozinho tal encargo, estarão
amparados para firmar convênio, beneficiando assim o cidadão necessitado. Enfatizou a
importância de conscientizar os jovens acerca dos riscos do envolvimento com drogas,
entretanto, disse que as ações apenas se restringem às apreensões feitas pela Polícia
Militar, mas, reiterou a necessidade de tratar os dependentes químicos para devolvê-los à
sociedade. Lembrou que referida lei beneficiária muito esta cidade que já conta com o
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento. Reportando-se à 1ª Audiência
Pública que debateu sobre o Atendimento às Crianças e Adolescentes Especiais de
Salesópolis, realizada no último dia oito de agosto, agradeceu a Dra. Idelaine pelo convite,
dizendo que deu seu depoimento enquanto familiar de um portador de necessidades
especiais e se emocionou muito. Lembrou que os municípios de Biritiba Mirim, Santa Branca
e Paraibuna já contam com APAE’s – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e
estas possuem prédios próprios. Por outro lado, relatou que esteve visitando o Ambulatório
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Municipal de Especialidades, constatando as dificuldades que os pacientes enfrentam
naquele espaço muito estreito, reconhecendo a necessidade de batalhar para construir um
prédio próprio para garantir condições dignas aos portadores de necessidades especiais de
Salesópolis. Por fim, parabenizou a Nobre Colega Sandra e o Dr. James – Advogado desta
Casa de Leis, bem como aos demais Advogados de Salesópolis, pelo transcurso, nesta
data, do Dia do Advogado. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA também parabenizou a
Dra. Idelaine e os pais e amigos das crianças e adolescentes portadoras de necessidades
especiais, pela iniciativa de realizar a já mencionada Audiência Pública. Comentou que,
naquela oportunidade, a comunidade apresentou sugestões e propostas relativas à saúde,
educação e lazer para melhor atender esta parcela da população, as quais seriam
encaminhadas ao Poder Excutivo Municipal. Lembrou que ele próprio já apresentou
Indicação, juntamente com o Nobre Colega Edney, solicitando mais dois Professores para o
AEE - Atendimento Educacional Especializado, nas escolas municipais, pois tal contratação
é permitida em lei, bem como há disponibilidade de vagas. Também lembrou que
apresentou a Indicação Nº 104/14, solicitando duas ou três tomadas na sala de aula da
EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, possibilitando a utilização dos
computadores para atender tais crianças e adolescentes, entretanto, há cinco meses,
aguarda pelo atendimento. Lamentou que, para um serviço tão pequeno e simples, não
consigam comprar tais tomadas ou designar um funcionário para realizá-lo. Prosseguindo,
comentou que apresentou a Indicação Nº 101/14, solicitando o fechando do registro de
água nas escolas, a fim de evitar desperdícios, especialmente, nos finais de semana. Falou
que o Sr. Prefeito Municipal enviou comunicado a todos os funcionários municipais para
economizar água, devido à situação de estiagem, e também que enviou resposta à sua
proposição, informando as medidas adotadas e as formas de controle, entretanto, na última
sexta-feira, a Diretora da EMEF Mestra Henriqueta cobrou o Vice-Prefeito Municipal – Sr.
Vanderlon Gomes, dizendo que, há quatro meses, vem reclamando um vazamento de água
e solicitando medidas, e que, segundo avaliação de técnicos da Sabesp, o problema é
interno. O orador disse que não adianta enviar resposta com marcação e tabela de
hidrômetro, “tapando o sol com a peneira”, ao invés de tomar medidas efetivas, registrando
que, em um final de semana, chega a gastar quatrocentos metros cúbicos de água,
comprovando a necessidade urgente de medidas para conter gastos. Finalizando, disse que
apresentará uma Indicação, solicitando ao Setor de Obras, realizar o patrolamento e
nivelamento da Estrada João Bino, a fim de evitar que, nos dias de chuva, haja novo
represamento de água no trecho em que está mais baixo, prejudicando os usuários.
A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também parabenizou todos os advogados,
especialmente os desta Casa de Leis, pelo Dia do Advogado. Em seguida, reportou-se à
Audiência Pública, dizendo que todos os assuntos foram importantes e, portanto, um
“grande pontapé” neste assunto, do qual ela é conhecedora (a oradora é Professora no
Centro Multidisciplinar dos Portadores de Necessidades Especiais). Enfatizou a importância
de perceberem que crianças especiais devem receber atendimento especial, e que irão
crescer e envelhecer, portanto, todos têm obrigação de lutar por elas. Ato contínuo,
comentou que foi procurada por munícipes, solicitando a pintura de faixa de pedestres no
cruzamento das Ruas Justino Cardoso e XV de Novembro, onde estão localizados o
Supermercado Salé e a Padaria São Luiz. Lembrou que o local é bastante movimentado,
além de contar com ponto de táxi e parada de ônibus, assim como com os referidos pontos
comerciais, expondo os pedestres à riscos, especialmente, nos finais de semana. Por fim,
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também solicitou outra faixa de pedestres na rotatória próxima ao Auto Posto Ipiranga,
enfatizando a necessidade de repintura das demais faixas de pedestres desta cidade.
O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também parabenizou os pais idealizadores da 1ª
Audiência Pública, em que se discutiu assuntos pertinentes ao atendimento às crianças e
adolescentes especiais. Declarou seu apoio, enfatizando a importância de se organizar e
discutir tais assuntos com o Poder Público e a sociedade em geral, porque as políticas
públicas que vêm beneficiar a comunidade não dependem apenas dos Poderes
Constiuídos, mas, da participação de toda sociedade. Comentou que, no último dia cinco,
foi aprovado, no Senado Federal, a Proposta de Emenda Constitucional Nº 39/2013, de
autoria da Senadora Ana Amélia, dispondo sobre o aumento da porcentagem do FPM –
Fundo de Participação dos Municípios. Lembrou que a proposta inicial era para aumentar
dois pontos percentuais, entretanto, a aprovada foi de um ponto percentual, o que
considerou ganho considerável para grande parte dos municípios pequenos que dependem
unicamente do repasse do FPM. Falou que, para Salesópolis e outros municípios pequenos
da região, este aumento será de grande valia para alavancar o desenvolvimento. Registrou
que os Senadores do Estado de São Paulo votaram favoravelmente à aprovação daquela
matéria, destacando o Senador Antonio Carlos Rodrigues, que é do seu partido (PR),
informando que agora a matéria dependerá de aprovação na Câmara Federal. Quanto ao
consumo de água da EMEF Mestra Henriqueta, disse que tem acompanhado pessoalmente
o problema, constando que realmente há consumo elevado. Por fim, registrou que, nesta
data, esteve na unidade escolar fazendo uma projeção do consumo, juntamente com o
Secretário Municipal de Educação e um funcionário do Setor Municipal de Obras, quando
também definiram algumas ações para reduzi-lo, seja pela escassez dos recursos hídricos
ou economia aos cofres públicos municipais. Passando a presidência ao Vice-Presidente,
Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou
também agradecendo todas as pessoas envolvidas na organização da Audiência Pública
em que se discutiu as necessidades dos portadores de necessidades especiais, justificando
seu atraso porque estava participando da Comemoração ao Dia dos Pais, na escola dos
seus filhos. Ato contínuo, também agradeceu todas as escolas municipais pela
Comemoração ao Dia dos Pais, enfatizando que foram eventos simples, porém, de grande
importância para conscientizar o quão essencial é a participação dos pais na vida das
crianças. Com relação aos comentários relativos à escassez e consumo de água, lembrou
que, há mais de sete anos, este município está sem convênio com a Sabesp, acreditando
que, talvez em virtude das eleições, nada mais se falou sobre o assunto. Lembrou que
Salesópolis é fornecedora de água, mas, ainda não ouviu falar sobre qualquer tipo de
compensação, embora as represas estejam todas secas porque o Governo do Estado usa a
água e não oferece nada em troca, portanto, conclamou aos Nobres Pares que apoiem
candidatos da região, que realmente trabalharão pelo município. Relatou que, em visita a
algumas casas, nesta semana, constatou que a maioria das reivindicações é pela melhoria
na área de saúde, enfatizando que, em sua opinião, a saúde de Salesópolis está na UTI,
portanto, está difícil pedir votos para os candidatos às próximas eleições. Falou que as
pessoas não lhe reclamaram de escolas, estradas rurais ou da mencionada merenda
escolar, apenas da saúde, e que muitas acreditam que a situação está igual ou pior que a
gestão anterior. Disse que todos reclamaram a falta de medicamentos e os problemas para
marcação de exames laboratoriais, motivando-o a ir, nesta data, até a Secretaria Municipal
de Saúde, para saber a situação dos exames de laboratório, oportunidade em que tomou
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conhecimento de que estão sendo agendados os exames solicitados em fevereiro, ou seja,
as pesssoas aguardam mais de seis messes para realizá-los. Comentou que, segundo
informações, até os Médicos Cubanos (do Programa Mais Médicos), estão apresentando
exigências e recusando determinados pacientes, mas, ressaltou que o pior, foi saber que o
Dr. Carlos Chrisman, ótimo médico que atende há anos nesta cidade, pediu demissão do
cargo. Lembrou que somente aquele médico conta com mais de quinhentos pacientes, e
questionou quem os atenderá doravante, ressaltando que tais fatos comprovam que, ao
invés de estar melhorando, a situação está piorando. Lembrou que ele mesmo pediu ao Sr.
Prefeito Municipal priorizar o atendimento na Área de Saúde, e acrescentou também que há
muitas reclamações de funcionários e que nunca viu uma Secretária Municipal tão odiada
por seus subordinados, concluindo que não entende o motivo de tantas brigas. Ressaltou
que, diante de tantos problemas, foi informado que, ao menos, o transporte de pacientes
está normalizado, seja para oncologia, hemodiálise ou outros. Falou que, no dia seguinte a
esta sessão, conversaria com o Prefeito Rafael, enfatizando a necessidade de medidas
urgentes, em especial, com relação aos pacientes do Dr. Carlos Chrisman e também de
Ginecologia, cuja fila de espera já soma seiscentas pacientes. Sobre os cães que
perambulam pelas ruas da cidade, disse que, nesta data, contou quatorze animais na área
central, nas proximidades da casa do seu pai e Prefeitura Municipal. Sugeriu ao grupo de
pessoas que gostam de cachorro e os tratam nas ruas, que os leve para suas casas, pois,
um deles, no último sábado, mordeu sua sobrinha. Disse que há cães até mesmo dentro do
prédio da Prefeitura Municipal e que, embora tal situação seja motivo de risos, entende
tratar-se de um caso de saúde pública e que está piorando nesta cidade. Prosseguindo,
registrou que, dia anterior à sessão, domingo, foi realizado o Concurso Público para o
preenchimento das vagas de Procurador e Contador Legislativo para esta Casa de Leis.
Lembrou que tal concurso foi realizado atendendo exigência provocada por Ação Civil
Pública e, não fosse realizado, na condição de Presidente deste Legislativo, ele estava sob
pena de multa diária, no valor de cinco mil reais. Informou que, até o final deste mês, o
resultado será anunciado, assim a Câmara Munciipal terá um novo Advogado e um novo
Contador, ou os anteriores assumirão o cargo efetivo, pois, ambos fizeram o concurso
(Jaime Costa – ex-Assessor Contábil e Dr. Alberto Prado Sanches – ex-Assessor Jurídico).
Declarou acreditar que mais candidatos desta cidade fariam a inscrição neste concurso,
entretanto e para sua surpresa, junto à Comissão Organizadora e as Funcionárias deste
Poder Legislativo, Sras. Arlete e Elisabete, que estiveram acompanhando todo
procedimento, para o Cargo de Contador apenas um era desta cidade, enquanto que, para
o de Procurador Jurídico tinham, no máximo, três pessoas. Disse que referido concurso foi
amplamente divulgado e totalizou mais de sessenta inscrições (total de setenta e três
inscritos), sendo que aproximadamente vinte faltaram (24 candidatos se abstiveram).
Contudo, ressaltou que o problema relativo aos cargos comissionados no Poder Legislativo
de Salesópolis, que vinha se arrastando há muitos anos, será sanado com a realização
deste concurso. Por fim, frisou a necessidade de melhorar a saúde e alertou aos Nobres
Pares que sairão pedindo votos aos candidatos a Deputado Estadual e Federal, para que
se prepararem, pois serão cobrados por melhorias na saúde e que não está fácil de pedir
votos diante de tantas cobranças. Interinamente na Presidência, o VER. SÉRGIO DOS
SANTOS registrou que esteve na Audiência Pública em que se discutiu as necessidades
dos portadores de necessidades especiais e, na oportunidade, questionou sobre os
problemas relativos à medicamentos e realização de exames, enfatizando que a saúde tem
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que melhorar neste município. Concluiu reportando-se aos cães soltos pela ruas da cidade,
dizendo que já fotografou a situação e apresentará o problema na próxima
sessão. Retomando a Presidência, 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 11 de Agosto de 2014.

PRESIDENTE

:
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A Ata supra foi lida e ________________ em SessãoOrdinária, realizada
em 18 de Agosto de 2014.

