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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Aos cinco dias do corrente mês de março de dois mil e dezoito, 

às dezenove horas e quinze minutos, na Sala das Sessões, Drº 

João Monteiro da Silva, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª 

Legislatura do Segundo Período Legislativo (anuênio), sob a 

Presidência da Senhora Paula Elias da Silva e Secretariada pelo 

Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho (1º Secretário), com o 

comparecimento dos seguintes Vereadores: O Sr. Luis Gustavo 

Silva Ribeiro, Silvio José Bueno, Carlos Mateus Gomes Garcez, 

Kácia Maria Nemetala Macedo, o Edil Adalberto Rodrigues da 

Silva, e os Edis – Paulo Roberto da Silva e o Edil Luis Fernando 

Paulino. Em seguida, foi colocada em discussão e votação a Ata 

da Segunda Sessão Ordinária de 19/02/18, sendo esta, 

aprovada nominalmente e por unanimidade e as Atas da 7ª – 8ª 

19-02-18) – 9ª 10ª e 11ª Sessões Extraordinárias de 27-02-18, 

que foram aprovadas nominalmente e por unanimidade. Após, 

no Pequeno Expediente foram apresentados: 1º) MOÇÃO DE 

PESAR, de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, com o 

apoio de condolências dos Nobres Pares, sobre Passamento 

da Sra. Maria de Fátima dos Santos Moraes. Em discussão 
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o nobre autor comentou que a Fátima era irmã do ex 

Presidente José Carlos (Carneiro) entre outros irmãos, a 

Tereza, Mª José, foi casada com o Célio e uma pessoa de 

bem com a vida e sempre alegre, recebia muito bem todas 

as pessoas em sua casa; e é uma pessoa que merece o nosso 

pesar e declarou que não foi no velório, pois não soube 

antes e por isso deixa os seus sentimentos e acredita ser a 

parte boa da Casa de Leis, quanto a homenagem que 

fazemos para as famílias. A Edil Presidente também deixou 

seus sentimentos e comentou que não sabia por não estar 

na cidade, pois não estava em Queluz. Em votação foi a 

Moção de Pesar aprovada por unanimidade e 

nominalmente; 2º) INDICAÇÃO Nº 005/18, de autoria do 

Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez com apoio, sobre 

levar calçamento logradouros que receberam ou irão 

receber iluminação, com o apoio dos Edis: Adalberto 

Rodrigues, Paula Elias, Silvio Bueno, Luis Fernando 

Paulino e João Batista Ribeiro Filho; 3º) PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 007/17, de autoria do 

Executivo Municipal que “Institui o Código de Obras do 

Município de Queluz e dá outras providências” (PEDIDO 

DE VISTA PELO NOBRE EDIL CARLOS MATEUS 

GOMES GARCEZ, na 3ª Sessão Ordinária de 05-03-18 e 

aprovado nominalmente e por unanimidade); 4º) 2ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 

003/18, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o 

Município a disponibilizar veículos para o transporte de 

estudantes mediante o pagamento de preço público e dá 

outras providências”, em conformidade com o Ofício 

GP/SMAJ nº 032/18; (c/respectivos Pareceres); 

(APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE); 5º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI Nº 004/18, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 

587/13” (Iluminação Pública), em conformidade com o 
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Ofício GP/SMAJ Nº 31/18; (c/ respectivos Pareceres); 

(APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE); 6º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/18, de 

autoria do Executivo Municipal que “Altera o Artigo 6º da 

Lei Complementar nº 007/17” (Coleta de lixo), em 

conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 030/18- R.U.; (c/ 

respectivos Pareceres); (APROVADO NOMINALMENTE 

E POR UNANIMIDADE); 7º) 2ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 003/18, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 

(trinta e seis) horas de descanso para os servidores públicos 

municipais e dá outras providências”, em conformidade 

com o Ofício GP/SMAJ Nº 032/18- (c/respectivos 

Pareceres);(APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE); 8º) PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 

Nº 001/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala 

Macedo, que “Dispõe a obrigatoriedade da realização de 

cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes a 

pelo menos um funcionário das escolas, creches ou centros 

de educação infantil instalados no Município de Queluz”; 

(PEDIDO DE VISTA PELO NOBRE EDIL LUIS 

GUSTAVO SILVA RIBEIRO, na 3ª Sessão Ordinária de 

05-03-18 e aprovado nominalmente e por unanimidade); 

9º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

Nº 005/18, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre o Plano de Demissão Voluntária – PDV, para os 

funcionários públicos municipais aposentados e dá outras 

providências” – Regime de Urgência, conforme Ofício 

GP/SMAJ Nº 037/18. O Edil Silvio Bueno em discussão 

comentou ser um Projeto justo e pessoas que passaram da 

idade de aposentar e não tem perigo de perder o seu ganho 

e fica a critério do funcionário aderir ou não. Em 2ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 005/18 
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APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE; 10) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI Nº 006/18, de autoria do Executivo 

Municipal que “Disciplina a dispensa de juros e multas de 

débitos fiscais relacionados ao IPTU, ISSQN e Taxas 

Municipais nas situações e condições que especifica”- R.U., 

conforme Ofício GP/SMAJ Nº 038/18. Em discussão o 

Nobre Edil Silvio Bueno comentou que é um projeto muito 

bom e todo ano o fazemos como oportunidade para as 

pessoas quitarem suas contas e ter mais facilidade; e 

tentamos ajudar e hoje está cada dia mais complicado 

quitar suas contas; e podendo ajudar dividindo e ajudando 

a despesa para negociar, justo de nossa parte, onde demos 

o Parecer favorável. O Edil Carlos Mateus comentou que 

esteve na Prefeitura e presenciou que havia famílias 

esperando este Projeto. Em 1ª discussão e votação foi o 

Projeto de Lei APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE;11) LEITURA DO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 005/18, de autoria do 

Executivo Municipal que “Altera as atribuições do cargo 

de Diretor de Segurança e Mobilidade Urbana constantes 

no Anexo II da Lei Complementar nº 006/17” (Institui 

normas regulam relações trabalho servidores), em 

conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 054/18; 12) 

OFÍCIO PC Nº 039/18, em atendimento a Indicação nº 

003/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da 

Silva;13) OFÍCIO GP Nº 085/18, responde ao Ofício SV Nº 

006/18, do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre 

reparo no calçamento da Rua Armando de Moraes, no 

Bairro Buraco Quente;14) OFÍCIO GP Nº 086/18, 

responde ao Requerimento nº 003/18, de autoria do Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues, sobre reposição de meio fio no 

bairro no São Geraldo;15) OFÍCIO GP Nº 071/18, 

responde ao Ofício SV Nº 014 E 017/18, dos Nobres Edis 

Luis Gustavo e Paulo Roberto, sobre reforço de 
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policiamento e segurança no Carnaval;16) OFÍCIO GP Nº 

089/18, responde ao Ofício SV ESPECIAL, dos Nobres 

Edis Paula Elias e João Batista, sobre agradecimento do 

Carnaval Manecão;17) OFÍCIO GP Nº 096/18, responde a 

Requerimento nº 004/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Fernando Paulino, sobre readequação do espaço e visita da 

Vigilância Sanitária no Posto de Saúde no Bairro da Palha 

(c/ anexo Ofício VISA – resp Ofício PC Nº 017/18);18) 

OFÍCIO GP Nº 101/18, responde Ofício SV Nº 019/18, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre 

solicitação a rede de esgoto aberta na Rua das Mangueiras, 

no bairro Caixa D’água e bueiro na Hamilcar 

Bevilaqua;19) OFÍCIO GP Nº 103/18, responde a 

Indicação nº 002/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo Silva Ribeiro, sobre inserção de obstáculo físico, 

que proíba passagem de caminhões na Rua Hamilcar 

Bevilaqua;20) OFÍCIO GS Nº 086/18, responde ao Ofício 

SV Nº 016/18, de autoria do Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues da Silva, sobre o Drº Flávio Fróes; 21) OFÍCIO 

GS Nº 089/18, responde ao Ofício SV Nº 020/18, de autoria 

do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre o Drº 

Flávio Fróes;22) MINISTÉRIO PÚBLICO – Promotor de 

Justiça do GAEMA – (Grupo de Atuação Especial de 

Defesa Meio Ambiente) – Núcleo Paraíba do Sul, que 

encaminha cópia da Portaria de Instauração do 

Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA), 

sobre políticas públicas para a adequada implementação de 

incentivos destinados à adoção das medidas necessárias à 

Recuperação de Matas Ciliares, etc, aos Municípios da 

Bacia do Vale do Paraíba e que integram área de atuação; 

(Ciência aos Edis). EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO 

AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA 

LIVRE o Nobre Edil João Batista que cumprimentou a 

todos e gostaria de parabenizar ao Prefeito e Vice-prefeito, 

pois neste final de semana teve o Projeto Queluz mais 
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Esporte, um sucesso com a garotada, envolvendo o pessoal 

da escola, reabrindo novamente a nossa piscina e espera 

que o Prefeito dê continuidade nisso ai, pois foi um evento 

muito bonito. Após, a palavra livre foi direcionada ao Edil 

Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos e solicitou 

um pedido (requerimento) para a Secretaria de Obras 

(Paula) que em frente à Padaria do Carlinho tem um 

bueiro que está no ferro puro e precisa passar lá urgente e 

uma pessoa de fora rasgou o pneu do carro, pessoas 

machucaram o pé; e está bem perigoso rente para alguém 

cair ali; não tem um metro, e está no ferro puro; precisa 

ser visto urgentemente com a Secretária de Obras; as 

pessoas estão reclamando; coisas que precisamos dar uma 

olhada para não acontecer mais erro ai; visitante vem para 

cá e acaba estragando o pneu do carro; e pede para a 

Paulinha verificasse e isso é ao lado da Padaria do 

Carlinho. Em discussão e votação do requerimento, foi 

aprovado por unanimidade e nominalmente. Em seguida, o 

Edil Luis Fernando cumprimentou a todos e solicitou um 

requerimento pedindo ao Prefeito sobre a coleta de lixo, as 

pessoas têm reclamado muito e está deixando a desejar a 

parte de coleta de lixo; para o Executivo tomar 

providências e que não deixem acontecer, as pessoas tem 

cobrado e com toda a razão, o caminhão tem que tirar o 

lixo mesmo, precisava nos informar o que está acontecendo 

onde a coleta não está sendo adequada e é urgente e 

precisamos saber o dia certo. Em discussão e votação do 

requerimento, foi aprovado por unanimidade e 

nominalmente. Em seguida, a Palavra Livre foi 

direcionada ao Nobre Edil Silvio Bueno que cumprimentou 

a todos e comentou o que o colega Fernando disse ser 

verdade, um ou dois dias falhou o caminhão de lixo; mas, 

no caminho para a Porteira, todos os dias o caminhão 

passa às 08 horas e, se passamos lá agora à noite tem lixo 

que as pessoas colocam e os cachorros esparramam e 
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sujam todas as ruas; o povo sabe que o caminhão passará 

pela manhã, deveriam por um pouco antes; e às vezes nós 

mesmos somos os culpados, temos que ajudar.  Continuou 

solicitando uma Indicação para o Executivo Municipal, 

explicando que no seu tempo onde o Marinho foi Prefeito, 

sobre a passagem embaixo do viaduto; foi trazida manilha 

grande na época, mas não suportam a água que vem; muito 

difícil falar que é da Nova Dutra ou da Prefeitura, ficando 

no empurra/empurra; e enche então ver se consegue verba 

verificar a possibilidade de colocar mais manilhas para 

escoar a água, pois quando chove muito causa 

alagamentos, dessa vez chegou a meio metro de água, mas, 

é preciso tomar providências, e não é a primeira vez que 

pede, e em outros anos já falavam a mesma coisa, então 

pede Indicação e vai tentar conseguir verbas ou outro 

recurso, porque ali vai passar em área particular, tem 

concessionária. Após, o Edil Paulo Roberto cumprimentou 

a todos e agradeceu a Presidência da Casa no atendimento 

do pedido sobre o banheiro. Apresentou outra Indicação 

para que seja feita a reforma da área de serviço da Casa, 

que está em situação difícil, problema com as telhas, pede 

para arrumar é pouca coisa. A Presidência comentou que 

já está tomando as providências, inclusive com a compra 

das telhas. Continuou o Edil Paulo reiterando o 

Requerimento nº 042/17, sobre a Rua Vereador José Alves 

de Oliveira, para que no conteúdo do Requerimento conste 

a importância do pedido e a situação que se encontra no 

setor, e o tráfico de drogas ali é tremendo, e ainda a 

prostituição está demais; neste ponto não tem iluminação e 

as pessoas reclamam demais e pagam a taxa; e esteve 

presente lá é escuro demais; inclusive a Dona Lourdes, que 

ofereceu para colocar um braço de luz que vai resolver 

todo o problema local, e que nesse requerimento chamasse 

a atenção do Prefeito na importância, ali está deixando a 

desejar. O Edil Silvio Bueno comentou para corrigir o 
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local, é na descida/acesso localizada na Rua Ver. José 

Alves. Em discussão e votação do Requerimento foi 

aprovado por unanimidade e nominalmente. Aproveitou o 

Nobre Edil Paulo Roberto para reiterar o Requerimento nº 

011/17, na Figueira e onde já pediu e não foi atendido, 

talvez porque tenha um custo e não sabemos pela situação, 

então não podemos dizer e nesse Bairro da Figueira não há 

lugar para diversão das crianças, a não ser a Quadra; e na 

Praça não por ser o nome de seu pai que foi um grande 

cidadão que passou na cidade de Queluz; então todos 

sabem como está a situação local; e para o povo da 

Figueira é uma ofensa; já pediu braço de luz, onde poderia 

alertar o Prefeito e deve dar atenção a todas as praças, 

incluindo no projeto atenção a todas as praças de Queluz 

chamando a atenção para esses locais, como a Praça do 

Santander, onde as pessoas fazem este local de banheiro, 

deixando um mau cheiro; e a Prefeitura tem um 

funcionário tremendamente trabalhador e cumpridor de 

seus deveres e faz a limpeza e muitas vezes passa por ali e 

ele está retirando as sujeiras; onde alguns fazem até 

necessidades no local; e como o local em muito movimento  

as pessoas ficam criticando como visitantes; e acredita que 

o Executivo tomará providências. O Edil Silvio Bueno no 

aparte comentou completando e de fato havia uma Praça 

muito bonita e que quando veio a ALUSA para Queluz 

cortou a praça ao meio e deve-se pedir um novo projeto 

para a Praça da Figueira, através da Secretaria de Obras, 

reativando, é somente uma ideia, porque hoje não é mais 

uma Praça. O Edil Paulo Roberto comentou que queremos 

o melhor. A Presidência colocou em discussão e votação o 

requerimento do colega Paulo Roberto e que foi aprovado 

por unanimidade e nominalmente. O Sr. Paulo Roberto 

comentou com relação ao Bairro São Geraldo, rua de cima, 

não viu o nome do Setor, mas é próxima a casa do Bertoso, 

Beco do Célio, no local é totalmente escuro e passou por lá 



 9 

somente para confirmar; e não sabe para quem enviar o 

requerimento e ali tem uma mata que está virando um 

lixão, tem que haver fiscalização. O Edil Adalberto 

Rodrigues confirmou a situação. O Edil Paulo Roberto 

comentou porque é um lugar deserto, a iluminação está 

pouca, então solicita um requerimento para o beco e 

limpeza do local. Em discussão e votação do requerimento 

foi aprovado por unanimidade e nominalmente. Em 

seguida, o Edil Luis Gustavo cumprimentou a todos e 

solicitou uma Indicação ao Executivo referente ao Bairro 

São Geraldo para realizar um mutirão de limpeza; com a 

conscientização dos moradores, para o Executivo e Meio 

Ambiente, onde ambiente saudável valoriza o bairro e 

estamos reforçando o pedido dos moradores e parece que 

já tem requerimento junto a Prefeitura, dando voz a 

população e da preocupação da Casa. Solicitou outra 

Indicação sobre a compra de um veículo para o PSF da 

Figueira, falta veículo para atender funcionário na parte de 

exame, já consta, mas não fica lá, alertar e ver isso. 

Solicitou uma Indicação ao Executivo fazer dentro da 

possibilidade um projeto de Lei para isenção do IPTU para 

as pessoas que estão desempregadas, algumas cidades 

adotaram esse projeto; devido à dificuldade de emprego e 

até passar o período difícil. Solicitou um requerimento de 

Informação para a Saúde, sobre o curso capacitação com 

certificado aos motoristas que já estão exercendo a função, 

pois no final do ano a Secretária de Saúde esteve aqui e 

haveria o curso. Em discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Solicitou a 

Presidência da Casa sobre ofício quanto à liberação para 

gravações, derrubando a Portaria para andamento dos 

trabalhos que será muito importante. A Presidência 

informou que já recebeu o Parecer Jurídico, mas não 

houve tempo hábil, e dará retorno ao Edil já na próxima 

Sessão. A Edil Kácia Maria no uso da Oratória 
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cumprimentou a todos e solicitou um Requerimento ao 

Executivo e junto à Nova Dutra sobre a fresa (sobra de 

asfalto), e já foi feito este pedido uma vez e não sabe se a 

Prefeitura conseguiu resolver, pois perto da Escola Arco-

Iris, na subida da Ladeira Dois Irmãos (Posto) existem 

muitos buracos e está perigoso, e todo trânsito fica 

complicado quando o ônibus deixa as crianças ali, onde o 

guarda não está ficando, os carros tentam desviar dos 

buracos e pede a gentileza da Prefeitura estar verificando 

isso. Em discussão e votação do requerimento foi aprovado 

por unanimidade e nominalmente. Comentou sobre um 

pedido da moradora do Bairro Recanto dos Pássaros, bem 

ao final da rua, para limpar o local que está com muito 

mato, não somente em virtude da chuva, mas está muito 

alto juntando bichos, cobra e é após a Pracinha, uma rua 

sem saída. Solicitou a Edil Kacia Maria um Requerimento 

ao Executivo para que tome providências sobre os pedintes 

(usuários e outros) na Praça 08 de março, perto do 

Supermercado Produtor, e estão inibindo a população 

pedindo dinheiro para as pessoas (Senhoras e idosas) para 

vigiar os carros e a noite está se complicando e as pessoas 

que fazem compras estão se sentindo coagidas e com medo, 

providências sobre o assunto, colocar um guarda, onde 

Queluz é muito pequeno e não existe nada disso; ou 

pedindo à Polícia Militar, Setor de Trânsito ou Fiscal de 

Posturas e com cópia ao Executivo. A Edil Paula Elias 

comentou que percebeu a situação e estão ficando nos 

quiosques. A Presidência colocou em discussão e votação o 

Requerimento da Edil Kacia Maria que foi aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Silvio Bueno 

comentou no aparte que o Município de Queluz, recebeu 

mais uma ambulância, através do Dr Caruso (PMDB), 

onde o Executivo deverá verificar a verba. Após, o Nobre 

Edil Carlos Mateus cumprimentou a todos e comentou 

sobre o posicionamento de todos os Vereadores relacionado 
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ao lixo, e teve uma ideia e não sabe ser possível, sugestão ao 

Executivo sobre a colocação de Outdoor para o horário em 

que passa o caminhão de lixo, para a pessoa não dizer não 

saber, em pontos estratégicos com informativo nos bairros; 

inclusive estudar através de Indicação da possibilidade da 

coleta noturna, como ocorre em outras cidades, diminuindo 

o incidente de lixo. O Edil Luis Gustavo no aparte 

comentou sobre o chorume, está escorrendo do caminhão 

ao longo da via quando faz a compactação e deixa mau 

cheiro, ver com o Executivo e saber o que está acontecendo. 

O Edil Carlos Mateus comentou que do caminhão ficou 

sabendo ser problema na caçamba e prensa; e com relação 

das cobranças que é o nosso papel de cobrar mesmo o 

Executivo, ressaltando também do setor privado; pois há o 

Código de Posturas e as nossas Leis existe a degradação do 

bem público, mas, não só do Executivo que deve fazer a sua 

parte e sim do próprio proprietário; não está defendendo, 

mas temos que fazer a nossa parte e dividir a carga. Após, 

a Presidência cumprimentou a todos e comentou que na 

Porteira perto da pontinha, no rio que vem como um dos 

braços do Entupido, com a falta de limpeza no meio fio, a 

enxurrada que vem, água passa por cima e desbarranca a 

lateral e já vai abrir uma cratera na rua, precisa tomar 

providência com requerimento ao Executivo. Comentou 

que a última chuva levou uma boa parte dos bloquetes, tem 

que tirar e fazer uma limpeza. O Edil Silvio Bueno 

comentou que com a abertura da estrada da Sabesp que 

ficou boa, a água desce direto naquela rua.  Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Comentou a Presidência com relação ao 

Requerimento do Vereador Gustavo sobre o lixo (mutirão 

São Geraldo) e têm uns seis meses que já pediu limpeza na 

Rua do meio, houve limpeza, mas o pessoal acumulou lixo 

ali, mas na verdade a população tem que conscientizar os 

moradores ajudarem; e como o colega Paulo falou lá é uma 
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área de preservação ambiental, temos que cuidar do local 

onde moramos, havia lixeira e retiraram; temos que ter 

uma lei (projeto), pedirá ao Jurídico para verificar 

proibindo ou punir e tentar ajudar o Município porque não 

sai disso; a colocação de lixo fora do horário. Os moradores 

devem se conscientizar em relação à colocação do lixo, nos 

finais de semana crítico, não há diferença entre um bairro 

e outro, é generalizado. O Edil Silvio Bueno comentou que 

no mandato passado foi feito um Projeto pela Vereadora 

Silvinha, sobre multa aos moradores que colocavam lixo 

em terrenos particulares. O Edil Adalberto Rodrigues no 

aparte comentou que além do lixo, as vias são pequenas e 

as pessoas estão colocando resto de material de construção 

na rua, então é preciso ver isso, conscientizar para isso 

também, deixar em casa mesmo, sem colocar na rua. O 

Edil Carlos Mateus comentou no aparte que é importante 

colocar as placas informativas do horário que o caminhão 

passa no Bairro e todo cidadão no Código de Posturas pode 

denunciar. A Presidência comentou que não podemos 

somente criar projetos com taxas e cobrar e causar 

prejuízo aos munícipes, porque reclamam, mas precisamos 

lutar, tentar ajudar o nosso Município a melhorar essa 

parte. O Edil Paulo Roberto no aparte indagou se no 

Código de Obras já consta a retirada dos restos de 

materiais? O Edil Silvio Bueno declarou que sim, com 24 

horas para retirar. A Presidência comentou com relação à 

limpeza e na rua que vai para o Sítio do Loro e Santo 

Antônio precisa de limpeza, o mato tomando conta dos dois 

lados da rua e a água que cai lá é um absurdo,, uma 

enxurrada. Em aparte a Edil Kácia Maria solicitou uma 

Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. José Nelson 

Marinha, pai do Nei. Em discussão e votação foi a Moção 

de Pesar aprovada por unanimidade e nominalmente. A 

Presidência fez os anúncios finais para a 4ª Sessão 

Ordinária de 19 de março de 2018, às 19 horas, conforme 
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os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do Regimento 

Interno. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 03ª 

Sessão. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 

em 05 de março de 2018, às 20: 37 horas. 

Presidente: 

1º Secretário: 


