
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 
 

 

 
 
               ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE   

SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Dezembro de 2014 – 2º Período da 16ª Legislatura. Ao 

primeiro dia do mês de Dezembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Quarta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis, sob a presidência do Vereador Sérgio dos Santos – Vice-Presidente e 

secretariada pelos Vereadores Edney Campos dos Santos e Paulo Arouca Sobreira,  1º e 2º 

Secretários,  respectivamente.  Às quatorze horas,  horário de convocação, o Sr.  2º 

Secretário procedeu a verificação da presença,  registrando-se a ausência do Presidente 

titular – Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa e do Ver. Benedito Lélis Renó, e presença 

dos demais membros desta Casa.  Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE EM 

EXERCÍCIO declarou aberta a sessão,  com o objetivo de ouvir o Sr. Paulo César Monteiro, 

Administrador do Distrito Nossa Senhora do Remédio, que prestará contas de sua gestão, 

nos termos do Requerimento Nº 109/14, de autoria do Vereador Sérgio dos Santos,  cuja 

cópia foi distribuída a cada Vereador. Em seguida, o SR. PRESIDENTE em exercício 

convidou o SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO – ADMINISTRADOR DO DISTRITO NOSSA 

SENHORA DO REMÉDIO, a tomar assento na mesa principal e, solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014 e do 

REQUERIMENTO Nº 109/14, reiterando que todos os Vereadores já possuíam cópia, 

contudo, a leitura o tornaria de conhecimento do plenário e dos internautas. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE informou que, antes dos questionamentos, o Sr. Administrador 

do Distrito do Remédio apresentaria seu trabalho com exibição de fotos no telão, sempre 

atendendo as questões constantes do Requerimento Nº 109/2014 e, após, os Vereadores 

poderiam fazer seus questionamentos. O ADMINISTRADOR DO DNSR iniciou 

cumprimentando os presentes e esclarecendo que trazia a esta Casa de Leis, os trabalhos 

que desenvolveu nos anos de 2013 e 2014, no Distrito Nossa Senhora do Remédio e 

bairros adjacentes, atendendo ao Requerimento Nº 109/14 do Ver. Sérgio dos Santos. 

Agradeceu a Deus por lhe dar saúde suficiente para estar, nesta data, nesta Casa de Leis, 

declarando-se honrado pela oportunidade. Solicitou compreensão aos Nobres Vereadores, 

bem como que considerassem que as dificuldades enfrentadas por Salesópolis não é 

diferente dos demais municípios de pequeno porte, contudo, enfatizou que procura 

dispensar total atenção à população do Distrito do Remédio, para que haja avanço e 

desenvolvimento, dentro das atuais possibilidades. Disse que já conseguiu melhorar as 

pontes, cuidar da limpeza de ruas, escolas e prédios públicos, do lixo e da coleta seletiva e 

realizar outros serviços. Prosseguindo, conforme expunha fotos no telão do plenário, 

concomitantemente esclarecia cada um dos trabalhos desenvolvidos. Iniciou expondo fotos 

e mencionando a ponte da Estrada do Itaguassu, cuja construção mobilizou ajuda de várias 

pessoas, inclusive do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, informando que o Nobre Ver. 

Paulo Roberto de Faria, conseguiu a madeira. Lembrou que referida obra ficou muito tempo 

paralisada, deixando estudantes sem acesso à escola e gerando muitas reclamações, mas, 

também lembrou que, no mesmo período, ele esteve internado por problemas de saúde. Em 

seguida, mencionou a ponte da Estrada dos Rodrigues, cujo assoalho foi trocado, e mostrou 

também a reforma da ponte do Bairro do Alegre, próximo à Igreja São Francisco de Assis. 

Prosseguindo, comentou que foi arrumada a cabeça da ponte do Bairro dos Moraes e a 

ponte da Estrada do Diamantino, a qual  somente foi possível com a ajuda do Sr. Conrado, 

que forneceu a madeira, mas, também por contar com a colaboração do Nobre Ver. Paulo 

Roberto de Faria, e ainda expôs a ponte do Bairro do Serrote, nas proximidades da 

Fazenda Cayubi. Em seguida, expôs fotos de estradas que passaram por operações tapa-
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buracos e cascalhamento, obras realizadas com a ajuda do Sr. Renato – responsável pelo 

trânsito desta cidade, e nas estradas em que foram implantadas linhas de tubos, sempre 

contando com a colaboração de moradores. Registrou a manutenção e conservação 

realizada na Estrada do Serrote, da Lagoinha, Kitasaw,  Morro do Carvão e parte da 

Estrada dos Fonsecas, nas quais foram utilizados materiais doados por moradores. Expôs 

fotos das Vilas Adhemar e do Sr. Armindo, cujas ruas estavam todas cascalhadas, assim 

como comentou as fotos que confirmavam a grama cortada dos campos de futebol do Bairro 

Bragança e da Associação de Moradores do Distrito do Remédio, bem como a limpeza e 

pintura de praças, do Centro Comunitário do Bairro Bragança e Quadra Esportiva, que 

contaram com a colaboração da Associação do Bairro. Em seguida, expôs fotos da 

iluminação da Praça Ferdinando Jungers, e também disse que o corte da grama vem sendo 

mantido, assim como sua limpeza. Falou da revitalização da Praça do Distrito Nossa 

Senhora do Remédio, bem como da pintura e iluminação do palco, além de limpeza e 

roçada nas proximidades da rodovia, onde dá acesso à Escola Estadual Vereador Elisiário 

Pinto de Moraes. Demonstrou fotos comprovando a poda de árvores, retirada de entulhos e 

outros serviços que dependem de agendamento prévio, assim como limpeza das várias 

escolas municipais, com corte de grama e manutenção diária. Comentou e expôs fotos do 

cascalhamento feito na Estrada José Cardoso, dos Rodrigues e Morrão, proximidades da 

Igreja São Miguel Arcanjo, na Estrada do Contorno, acostamento da Estrada do Serrote e 

da estrada que liga o Distrito a Biritiba Mirim, denominada de “Estrada do Massayuki”. 

Comentou e expôs fotos demonstrando a retomada das obras do Posto de Saúde do Distrito 

do Remédio, bem como a recuperação do Parquinho Infantil, e destacou a solução dada ao 

problema relativo ao esgoto da EMEF Ernesto Ardachinikoff, bem como a implantação de 

duas caixas para captação de água na “Estrada do Zé Cardoso”, local que fica intransitável 

na época de chuvas. Também demonstrou a manutenção feita no córrego localizado nas 

proximidades da Rede de Tratamento de Esgoto, relatando que,  no período de chuva, o 

esgoto chega muito próximo da pista da Rodovia Alfredo Rolim de Moura. Enfatizou a 

importância da obra de drenagem feita na Estrada Diamantina, que também contou com a 

ajuda do Sr. Conrado, o qual enviou seus caminhões, funcionários e maquinários, tudo isso 

aliado as ações da Prefeitura Municipal e seus funcionários, que culminou com solução do 

problema causado por uma mina de água, enfatizando que o resultado tem sido constante e 

alvo de muitos elogios por parte dos moradores. Mencionou ainda o problema na Estrada do 

Serrote,  nas proximidades da “Fazenda do Finado Sola”, o qual cedeu os tubos de ferro e,  

com a colaboração do Vereador Paulo Roberto, conseguiram resolvê-lo definitivamente. 

Ainda mencionando a implantação de linhas de tubo, expôs o serviço realizado na Estrada 

do Kimoto, bem como o rebaixamento das lombadas da Estrada do Bairro Bragança, cuja 

altura inicial gerou tantas reclamações de usuários, lembrando ainda que foram implantadas 

lombadas nas proximidades das escolas,  para proteger os estudantes. Expôs as câmeras 

de monitoramento, na Praça do Distrito dos Remédios, esclarecendo que está aguardando 

licitação para colocá-las em funcionamento. Informou que acionou o DER – Departamento 

de Estradas e Rodagem, solicitando a colocação de placas de sinalização em atendimento 

aos agricultores daqueles arredores que atravessam as estradas, expondo-se à risco, 

diariamente e, foram atendidos por aquele departamento, em tempo recorde. Expôs fotos de 

inúmeras lixeiras que foram colocadas em parceria com diversas moradores, com destaque 

à Carrocerias União. Ato contínuo, também expôs fotos do gramado e parque da Creche do 

Distrito do Remédio e comentou a constante presença do Vice-Prefeito naqueles arredores, 



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 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 1º de Dezembro de 2014                              FL. 3 

 

 
 

assim como o atendimento que ele, enquanto Administrador, tem feito junto à comunidade, 

inclusive, colocando o Bazar de Usados para funcionar, a fim de levantar fundos que lhe 

possibilitem oferecer ajuda aos mais carentes. Comentou que a população recebe, na sede 

do Distrito do Remédio, atendimento do INSS, Bolsa Família e até mesmo a confecção de 

carteirinha de transporte escolar, cujos pais tinham que retirar na Secretaria Municipal de 

Educação na área central desta cidade. Registrou o apoio da Equipe da LIG na poda de 

árvores, do atendimento à população com veículo da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, e a realização do CAR – Cadastro Ambiental Rural diretamente naquela localidade. 

Ressaltou a importante conquista do Nobre Ver. Paulo Roberto, disponibilizando um trator 

para atender somente aquela comunidade, enfatizado que tudo isto demonstra que eles têm 

feito o que podem para ajudar os munícipes e, por conseguinte, tem recebido inúmeras 

manifestações de gratidão. Disse que sempre acompanha o transporte escolar e o 

atendimento no Posto de Saúde, assim como a distribuição do leite advindo do Programa 

Viva Leite.  Expôs fotos dos equipamentos da patrulha agrícola e de Palestras realizadas 

pela EDP Bandeirante Energias do Brasil, pela  Equipe da ARES – Associação dos 

Recicladores de Salesópolis, pelo SEBRAE, sobre empreendedorismo, esta última, 

conseguida pelo Secretário de Assistência Social – Marcos Marcelino. Ressaltou a 

importância do Curso de Culinária/Gastronomia, realizado em parceria com Associação 

Caminhando Juntos, no Bairro Bragança, cujas alunas já estão expondo em feiras e 

ganhando dinheiro com a venda dos alimentos que produzem. Comentou sobre a Oficina 

Polo de Moda, onde muitas mulheres aprendem a costurar, ressaltando tratar-se de uma 

parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que conta com o apoio do Estado, e que 

referido Fundo Social também faz entrega de cobertores aos carentes, na época de inverno. 

Expôs fotos de atividades esportivas desenvolvidas pelo Professor Vilson e pelo Diretor de 

Esportes - Sr. Edvaldo, além da entrega de comprovante de vacinação de animais aos 

proprietários, feita pelo Veterinário do Município – Dr. Eduardo,  no próprio Distrito do 

Remédio, evitando a vinda dos interessados a área central da cidade. Demonstrou fotos e 

comentou sobre a reunião realizada pela Secretária Municipal de Meio Ambiente – Sra. 

Solange Wuo, que esclareceu os moradores da Vila Adhemar sobre as multas ambientais 

que receberam. Enfatizou a importância da Comemoração do Dia das Mães, que contou 

com a presença do Presidente da Associação dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, 

oportunizando a realização de teste de glicemia e aferição de pressão, bem como, 

mencionou a Comemoração do Dia Internacional da Mulher, que contou com as bênçãos do 

Padre Antonio. Registrou ainda o evento em Comemoração ao Dia das Crianças, que 

contou com a colaboração da Associação do Bairro Bragança, na pessoa do Sr. Edil, e 

expôs fotos do Torneio de Futsal para crianças e adolescentes, realizado pelo Diretor de 

Esportes – Sr. Edvaldo. Comentou que já foi realizada a reunião para definir sobre os 

enfeites de Natal e informou que, no dia seguinte a esta sessão, iniciariam a decoração das 

praças do Distrito do Remédio e do Bairro Bragança. Terminada a exposição de fotos, disse 

que, diante de todas as dificuldades encontradas no Distrito do Remédio, conseguiu 

desenvolver todo trabalho exposto, contudo, solicitou aos Nobres Vereadores que ajudem 

na solução de problemas gerados pelas deficiências e dificuldades desta administração, 

lembrando ainda que o Distrito do Remédio não dispõe de um quadro de funcionários para 

manutenção do Setor de Obras. Questionou aos Vereadores se não estava na hora de 

propor mudanças para manter as estradas rurais, seguindo o exemplo de cidades vizinhas 

que já aprovaram os Conserveiros de Estradas, com resultados visíveis e menor custo na 
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manutenção de maquinários. Também questionou se não poderiam aproveitar melhor a 

economia do Distrito do Remédio, haja vista que toda movimentação é destinada à cidade 

vizinha de Biritiba Mirim, porque as empresas de hortaliças, com endereço em Salesópolis 

têm firma em outras cidades, tirando desta toda movimentação financeira que poderia 

circular internamente. Também lembrou que o asfaltamento da estrada que liga o Distrito de 

Nossa Senhora do Remédio à cidade de Guararema facilitaria o transporte de mercadorias 

e consequentemente o desenvolvimento econômico. Questionou ainda se não existe a 

possibilidade de aprovar uma prévia orçamentária para que o Distrito do Remédio 

desenvolva seus trabalhos. Agradeceu novamente a oportunidade, ressaltando que, embora 

enfrentando problemas de saúde, tem desenvolvido seu trabalho, certo de que não está no 

cargo por acaso, mas, porque é uma missão da qual tem fé e esperança de que juntos 

desenvolverão com ótimos resultados. Acrescentou que abraçou a oportunidade com o 

compromisso de desenvolver tudo o que for necessário, expondo-se à opinião dos Nobres 

Vereadores acerca de tudo o quanto foi exposto para que a população reconheça a 

presença do Administrador. Por fim, declarou que continua à disposição, quer continuar no 

cargo e trabalhar, e que espera contar com o apoio de todos. Terminada a apresentação, o 

SR. PRESIDENTE esclareceu que, de acordo com o Artigo 236 do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, cada Vereador teria cinco minutos para dirigir interpelações ao Sr. Paulo 

César Monteiro, sobre os quesitos constantes no Requerimento Nº 109/2014, sem apartes 

e, conforme livro de inscrição. Acrescentou que seria facultado a cada Vereador, 

reinscrever-se, somente mais uma vez, para nova interpelação,  e que o Sr. Administrador 

do Distrito do Remédio disporia de dez minutos para responder as interpelações que lhe 

fossem dirigidas. Acrescentou que os Vereadores poderiam fazer uso da palavra de suas 

próprias mesas e concluiu solicitando aos mesmos respeitarem a sua vez, para não 

tumultuar os trabalhos, usando sempre o microfone para bem da gravação desta sessão. 

Feitos os esclarecimentos, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos, conforme Livro de 

Inscrição. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA lembrou que também já foi Administrador 

do Distrito do Remédio e, na época, contava com muito mais funcionários, pois, atualmente, 

com exceção da coleta de lixo, sabe que conta com apenas um funcionário. Disse que a 

cobrança é grande e sabe o quanto é difícil agradar o povo, portanto,  parabenizou o 

Administrador do Distrito do Remédio e reconheceu que, embora muitas coisas ainda 

estejam pendentes, ele já realizou muito em parceria com aqueles moradores que sempre 

se dispõem a ajudar. Falou que,  conversando com aqueles moradores, eles entendem a 

situação da Prefeitura Municipal e reconhecem que não basta reclamar e ajudam com o que 

podem e, desta forma, os serviços são realizados. Lamentou, contudo, a falta de limpeza do 

Distrito até a ponte do Rio Paraitinga, enfatizando que a foto exposta foi feita há quase um 

ano, portanto, entende que é necessário refazer o serviço, pois,  o lixo acumula e o mato 

cresce constantemente.  Registrou as reclamações acerca da lixeira da Estrada do Serrote, 

dizendo que o lixo acumula porque os sitiantes e chacareiros jogam os sacos e não os 

depositam no local. Por fim, dispôs-se a ser sempre parceiro do Administrador, 

agradecendo-o por reconhecer que, juntamente com os Nobres Pares Claudinei e Edney, 

ele conseguiu com o Deputado Estadual André do Prado, o trator que atende os agricultores 

do Distrito do Remédio, à custo baixíssimo. O ADMINISTRADOR DO DNSR informou ao 

orador que, na manhã desta data, solicitou aos funcionários que, após a coleta do lixo, 

cuidassem da menciona lixeira, conhecida por “lixeira do Zé Pedro”. Esclareceu que 

realmente os sitiantes e chacareiros sequer descem dos seus carros, apenas jogam o lixo 
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naquele local, gerando tantas reclamações, diante do desrespeito aos moradores e ao 

próprio Administrador. Disse que pretende afixar placas incentivando-os a cuidar do meio 

ambiente e colaborar com a limpeza, concordando que a situação é absurda, tanto que já 

conversou sobre o assunto com o Prefeito Rafael. Com relação à limpeza das estradas, 

informou que está aguardando a liberação do maquinário para refazer o serviço, tanto na 

Estrada do Miose e Itaguassu, quanto na Estrada do Serrote. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO parabenizou o Administrador pelo serviço que vem realizando, considerando que fez 

muito diante dos parcos recursos, declarando que, se está difícil na área central, 

certamente, está mais ainda no Distrito do Remédio. Em seguida, questionou se as 

reclamações relativas ao atendimento no Posto de Saúde são encaminhadas a ele ou a 

Secretária Municipal de Saúde. O ADMINISTRADOR DO DNSR informou que os casos que 

lhe são trazidos, são levados para conhecimento e solução da Secretária da pasta. 

Retomando, o Orador disse que o povo cobra a presença do Prefeito Rafael no Distrito do 

Remédio, especialmente, para verificar sobre as obras do Posto de Saúde e construção da 

Creche Municipal, além de outras pendências, como a reforma na Quadra de Esportes, que 

será realizada com recurso liberado pelo Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá e,  

finalizando, parabenizou o Administrador, esperando que as coisas melhorem para ele. O 

ADMINISTRADOR DO DNSR agradeceu o Nobre Vereador, informando que as obras da 

Quadra e do Posto de Saúde serão desenroladas no próximo ano e que 2015 será um ano 

de obras nesta cidade. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, reportando-se à solicitada 

colaboração dos Vereadores, declarou entender que a apresentação de Indicações e 

Requerimentos são formas de facilitar-lhe o serviço. Com relação à falta de funcionários, 

disse entender tratar-se de erro da Administração Municipal, pois, os funcionários 

contratados através do Consórcio Três Rios, deveriam também ser designados ao Distrito 

do Remédio, tanto para serviços braçais quanto administrativos, ressaltando que isso não é 

desculpa para a Prefeitura Municipal de Salesópolis que conta, atualmente, com quinhentos 

e quarenta funcionários. Também parabenizou o Administrador pelos serviços expostos no 

telão, contudo, lembrou que os  serviços de limpeza e manutenção devem ser constantes. 

Quanto aos Conserveiros Rurais, deixou claro que, em 2013, encaminhou ao Executivo um 

anteprojeto de lei dispondo sobre o assunto, bastando ao Sr. Prefeito Municipal fazer as 

adequações necessárias e enviar o projeto para deliberação desta Casa de Leis. Sobre os 

caminhões e tratores que danificam as estradas rurais, assim como os chacareiros e 

sitiantes, lembrou-se da existência da Lei Complementar Nº 04/12, cujo capítulo décimo 

segundo, dispõe sobre punição àqueles que danificam o patrimônio público e as estradas 

rurais. Lembrou ainda que, no capítulo décimo terceiro, também dispõe sobre punição 

àqueles que depredam pontos de ônibus e outros próprios municipais. Disse que tudo isso 

seria evitado se as câmeras de monitoramento estivessem funcionando, sugerindo ao 

Administrador mostrar ao Chefe do Poder Executivo a importância de colocar em 

funcionamento referidas câmeras para coibir crimes, tráficos, pichações e demais atos 

ilícitos entre outros. Por fim, parabenizou os Vereadores que conseguiram o trator agrícola 

com o Deputado Estadual André do Prado, contudo, registrou que vem fiscalizando a 

guarda de tais equipamentos públicos em propriedades particulares. Disse que a 

Municipalidade vem utilizando equipamentos de arado particulares em troca do uso de 

equipamentos públicos em horário de serviço. Por fim, disse esperar que esta situação seja 

melhor fiscalizada e questionou se a documentação de tais maquinários está atualizada. O 

ADMINISTRADOR DO DNSR esclareceu que reclamou a falta de mão-de-obra para o Setor 
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de Obras, pois, já conseguiu mulheres para a limpeza, mas, precisa de homens para o 

serviço pesado, como a manutenção de pontes. Com relação ao trator, disse que tem 

acompanhado os serviços realizados e que sua guarda,  no Setor de Obras, depende da 

colocação de portão naquele local que é aberto. Informou que a guarda do maquinário em 

espaço particular visa garantir a proteção do equipamento e que, devido à distância, 

preferiu não guardar os equipamentos na sede da Barragem Ponte Nova. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS disse que muitas obras foram mostradas, entretanto, faltaram outras, 

entendendo que, se tudo estivesse bem, não seria necessária tal convocação. Declarou-se 

feliz por saber que as Estradas do Tomita e Kitasaw passaram por manutenção, lembrando 

que as visitou,  há três meses,  e ambas estavam intransitáveis, assim como visitou a “lixeira 

do Zé Pedro”, num sábado à tarde, constatando sua péssima situação. Prosseguindo, 

solicitou ao Administrador tomar providências com relação à iluminação da estrada que 

destina à Quadra Esportiva do Distrito e questionou por que, diferentemente da gestão 

anterior, o Posto de Saúde não funciona até as vinte e duas horas. Também questionou se 

serão tomadas providências para retirada e troca do alambrado enferrujado e caído no 

Campo de Futebol do Bairro Barro Preto e Itaguassu, assim como os postes quebrados no 

mesmo local, onde há uma escola vizinha, e cujas pontas de ferro estão expostas. Por fim, 

questionou quando será instalada a Academia ao Ar Livre no Bairro Bragança, pois, há 

muito, tais equipamentos estão guardados no Setor de Obras desta cidade. O 

ADMINISTRADOR DO DNSR disse que nem sabia que referido Posto de Saúde já 

funcionou até vinte e duas horas, pois, ninguém lhe comentou sobre o assunto, muito 

embora e considerando que as pessoas não têm hora para ficar doente, entende que 

deveria funcionar, inclusive, nos finais de semana, haja vista que o Distrito do Remédio 

conta com,  aproximadamente, seis mil habitantes. Com relação ao Campo do Bairro do 

Barro Preto, disse que ouviu muitas pessoas também reclamarem a falta de visita dos 

Vereadores salesopolenses, afirmando que os de Biritiba Mirim fazem visitas constantes. 

Esclareceu que,  apesar dele ter enviado holofotes para a festa que aconteceu no local, 

todos devem saber que os moradores daqueles arredores são totalmente voltados ao 

município vizinho, onde muitos inclusive votam, esquecendo-se que moram em Salesópolis 

e que, ele (o orador) sempre atende suas solicitações. Quanto a Academia ao Ar Livre, 

disse que, no dia seguinte, os equipamentos seriam transportados para o Bairro Bragança 

e, no decorrer da semana, também seriam encaminhados os materiais para fazer a base 

necessária à instalação, para a qual novamente contará com a parceria da Associação do 

Bairro e, em dezembro, estará disponível a todos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 

reportando-se à questão da segurança, questionou se há contato fácil com a Polícia Militar 

e se o Administrador tem presenciado a atuação de efetivo policial no Distrito do Remédio. 

Também questionou qual a origem e legalidade da madeira utilizada na manutenção e 

reforma das pontes relacionadas e cujas fotos foram expostas no telão. Em seguida, 

reconheceu que, embora o Distrito do Remédio estivesse desprovido dos implementos 

necessários, várias ações foram bem executadas em prazo viável. Disse que esta prestação 

de contas deveria ser feita anualmente, para que os Vereadores acompanhassem a 

evolução do quadro. Por fim, parabenizou o Administrador do Distrito do Remédio e os 

Vereadores que se empenharam na conquista das ferramentas necessárias a tantas 

realizações neste município. O ADMINISTRADOR DO DNSR disse que há policiamento no 

Distrito do Remédio, especialmente, nas proximidades das escolas, onde se realizam 

constantes blitz. Contudo e por fazer faculdade no período noturno, não pode afirmar com 
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relação a este horário, muito embora, ao questionar alguns moradores, eles afirmam que há 

policiamento noturno. Quanto à origem da madeira, disse que sua função é administrar, 

portanto, seus pedidos de materiais são encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, 

entretanto, disse que já presenciou ajuda direta dos Senhores “Barbeirinho” e Conrado, este 

último, além de madeira, conforme já registrou, colabora também com máquinas e 

caminhões, portanto, ambos têm ajudado muito este município. Também concordou com o 

Nobre Vereador de que a prestação de contas anual seria melhor, porque muitas coisas 

caem no esquecimento e a manutenção deve ser constante. Citou como exemplo a situação 

em que ficam as estradas rurais quando chove no dia seguinte à manutenção, fazendo 

perder grande parte do serviço e gerando reclamações populares. Por fim, enfatizou que é 

obrigação da Prefeitura Municipal fazer a manutenção da estrada, entretanto, todos devem 

reconhecer que o tempo depende de Deus, ou seja, são efeitos da natureza para os quais 

não há contestação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, 

questionou quantas pontes receberam ajuda direta do empresário “Barbeirinho”. O 

ADMINISTRADOR DO DNSR disse que não podia afirmar o número certo, acreditando que, 

juntamente com a colaboração do Sr. Conrado, totalizem quatro pontes. Prosseguindo, 

o SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO disse que iniciaria o segundo bloco de perguntas, ou 

seja, cada Vereador teria mais cinco minutos para novos questionamentos e, segundo a 

ordem de inscrição, concedeu a palavra aos inscritos. O VER. PAULO ROBERTO DE 

FARIA, lembrando que, a partir de fevereiro do próximo ano, serão extintas as atividades 

nas escolas rurais dos Bairros Itaguassu, Serrote e Bragança, solicitou ao Administrador 

maior atenção à manutenção das estradas, especialmente, na “Estrada da Maria Gancho”, 

onde, há muito, não se faz a necessária manutenção. Por fim, questionou se foi solucionado 

o vazamento da Quadra Esportiva, cuja providência é de competência da Sabesp. O 

ADMINISTRADOR DO DNSR concordou com a necessidade de atenção redobrada para as 

estradas rurais, acreditando ser necessário disponibilizar, somente para o Distrito do 

Remédio, uma retroescavadeira, patrol e caminhão para a realização dos serviços. Lembrou 

que o Distrito do Remédio não dispõe de maquinários, portanto, depende do Sr. Prefeito 

Municipal. Afirmou que o problema relativo ao vazamento foi resolvido, tão logo constatou a 

elevação no valor da fatura, devido ao alto consumo. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

agradeceu a presença do Administrador, contudo, solicitou empenho junto ao Sr. Prefeito 

Municipal, para que os moradores do Distrito do Remédio sejam atendidos pelos Médicos 

do Posto de Saúde local e não apenas no Posto de Saúde do Distrito do Remédio, 

conforme determinação atual, porque o município é um só. Lembrou ainda que, caso o 

paciente não esteja satisfeito com o atendimento recebido naquele Distrito, deve ter o 

direito de ouvir a opinião de outro Médico da área central. O ADMINISTRADOR DO DNSR 

concordou com o orador e disse que levaria a reivindicação ao Sr. Prefeito Municipal. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA agradeceu a presença do Administrador do Distrito do 

Remédio nesta Casa de Leis e questionou quem controla os serviços realizados pelo trator 

agrícola. Também questionou se ele tinha conhecimento das propriedades em que o trator 

presta serviço e do local onde está sendo guardado, bem como se a documentação, 

inclusive seguro, está em dia. Questionou ainda por que não foi disponibilizado referido  

trator, de propriedade da Prefeitura Municipal,  para roçar o campo de futebol do Distrito do 

Remédio e Bairro Bragança, cujo serviço pago e realizado por um trator particular. 

Finalizando, disse que aguardará a implantação da Academia ao Ar Livre no Bairro 

Bragança, até dezembro. O ADMINISTRADOR DO DNSR informou que visita, diariamente, 
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a planilha de trabalho do trator agrícola, na qual constam horas trabalhadas, local e 

solicitante do serviço, para prestar contas de tais ações. Esclareceu que tinha assumido 

compromisso em fazer a manutenção do mencionado campo de futebol para realização de 

um campeonato, contudo, constatou que, no mesmo dia,  o trator estava empenhado para 

outro local distante, restando-lhe como alternativa o pagamento de serviço particular. 

Quanto à documentação, declarou não ter conhecimento, propondo-se a buscar tais 

informações no dia seguinte. Comentou ainda que daria respostas acerca da guarda do 

trator e da sua documentação após obter essas informações, entretanto, reafirmou que 

acompanha diariamente os serviços realizados pelo operador de máquina – Sr. Rosemar.  A 

VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS registrou a presença de Secretários e Diretores 

Municipais do Sr. Prefeito Municipal, bem como dos filhos do Sr. Paulo César Monteiro. Em 

seguida, reiterou a importância do funcionamento do Posto de Saúde até as vinte e duas 

horas, especialmente, para as mulheres que trabalham dobrado, ou seja,  fora  e dentro de 

casa. Por fim, agradeceu a oportunidade, enfatizando que esta Casa de Leis ganha com 

convocações desta natureza e, dirigindo-se ao Administrador, colocou-se à sua disposição 

para colaborar no que possa ser útil, como Vereadora ou Advogada. O ADMINISTRADOR 

DO DNSR  agradeceu a Nobre Vereadora, reiterando que se empenhará junto ao Sr. 

Prefeito Municipal sobre a extensão do horário do Posto de Saúde, entendendo que as 

questões de saúde merecem atenção especial. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 

DUQUE disse que tem recebido algumas reclamações sobre a falta de sinalização na 

estrada que liga o Distrito do Remédio a Guararema, onde muitas pessoas se perdem. Em 

seguida, relatou o caso de um morador do Distrito do Remédio que, estando com diabete 

alta, precisou de atendimento médico durante uma semana e enfrentou várias dificuldades, 

pois, segundo o Médico do Pronto Socorro, referido cidadão deveria ser acompanhado e 

medicado pelos Médicos Cubanos. Considerando que referido Médicos  trabalham nos 

Postos de Saúde e também fazem visitas domiciliares, a oradora questionou quem atende a 

população quando referido Médico está atuando fora do Posto de Saúde, quantos dias 

referidos Médicos atendem dentro e fora do Posto de Saúde central, e quantos Médicos 

atendem no Posto de Saúde do Distrito do Remédio.  O ADMINISTRADOR DO DNSR 

concordou com a importância da sinalização na Estrada Distrito do Remédio-Guararema, 

garantindo que verificará uma solução. Com relação à saúde, embora esteja 

constantemente visitando o Posto de Saúde do Distrito do Remédio, sabe que o Médico 

atende todas as quintas-feiras, com prévio agendamento, e que será necessário verificar a 

atuação dos Médicos Cubanos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Informou que tem 

passado as reclamações da área ao Sr. Prefeito Municipal e à própria Secretária Municipal 

de Saúde, especialmente, com relação aos questionamentos sobre o atendimento de 

apenas vinte pessoas por dia, e o atendimento no Posto de Saúde quando da saída do 

Médico Cubano para as visitas domiciliares. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS disse 

que a Estrada do São João não integrou o rol da apresentação e, como recebeu 

reivindicações para sua melhoria, questionou se há previsão de obras para atender seus 

moradores. Em seguida, agradeceu e parabenizou a iniciativa do Nobre Colega Sérgio, 

certo de que foi uma importante oportunidade de todos conhecerem as realizações no 

Distrito do Remédio. Contudo, apoiou a sugestão do Nobre Colega Paulo Arouca, para que 

referida prestação de contas seja feita anualmente. Por fim, agradeceu a presença do Sr. 

Paulo Cesar Monteiro nesta Casa de Leis, deixando claras suas ações para a população e 

ainda dando oportunidade de receber sugestões dos Nobres Pares. O ADMINISTRADOR 
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DO DNSR  informou que referida estrada se divide em duas partes, que são a Estrada dos 

Mirandas e da Lagoinha, portanto, um trecho que contorna a Igreja Santo Antonio e sai nas 

proximidades da Pousada Primavera. Informou que foram realizadas duas manutenções no 

local, no ano passado e no início deste ano. Esclareceu que muitos usuários preferem que 

não passe a máquina patrol, entretanto, se propôs a visitar referida estrada para verificar a 

situação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE também parabenizou o 

Administrador, dizendo que sua exposição demonstra que o Distrito do Remédio não está 

abandonado, conforme foi dito na tribuna desta Casa de Leis. Em seguida, concedeu a 

palavra ao SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO, para suas considerações finais. Ele agradeceu 

a oportunidade de estar nesta Casa de Leis, certo de que a função do Vereador é fiscalizar 

e propor alternativas. Disse que sentiu-se muito bem quando recebeu a convocação, 

consciente de que não existe trabalho público sem fiscalização, entendendo que, realmente, 

deve-se verificar tudo o quanto é realizado e onde é aplicado o dinheiro público. Colocou-se 

à disposição de todos os Nobres Vereadores, convidando-os a visitar o Distrito do Remédio, 

certo de que não apenas o Nobre Ver. Paulo Roberto, mas todos os Vereadores se fazem 

presentes nas ações e têm o direito de interceder a qualquer momento, porque são 

Vereadores do município. Disse que precisa do apoio e parceria de todos para realizar 

coisas boas em prol do município, não apenas naquele Distrito e bairro adjacentes.  

Agradeceu o apoio que tem recebido do Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael e do 

Vice-Prefeito Vanderlon, enfatizando que, para o município estar bem, todos devem estar 

bem. Declarou-se honrado de estar, nesta data, junto aos Vereadores e registrou seu 

desejo de ser Vereador deste município, estando certo de que um dia conseguirá assumir a 

cadeira que tanto almeja neste Legislativo. Diante de seus filhos, presentes no plenário 

desta Casa de Leis, declarou seu orgulho por morar em Salesópolis, pois, não fosse por 

isso, estaria em Biritiba Mirim ou Minas Gerais, onde nasceu e tem propriedade em ambos 

os lugares. Por fim, disse que quer ocupar o cargo de Vereador para fazer história em 

Salesópolis. 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 1º de Dezembro de 2014. 

  

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: 

  

1º SECRETÁRIO                      :   

  

2º SECRETÁRIO                      : 

 

ADMINISTRADOR DO DNSR  : 

  

                        A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária,  

realizada em 08 de Dezembro de 2014.   


