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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

Aos quatro dias do corrente mês de fevereiro de dois mil e 

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

Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Primeira Sessão 

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

Legislatura do Terceiro Período Legislativo (anuênio), sob a 

Presidência do Senhor Luis Fernando Paulino e Secretariada pelo 

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

comparecimento dos seguintes Vereadores: O Sr. Luis Gustavo 

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

Kácia Maria Nemetala, o Edil Adalberto Rodrigues da Silva, e os 

Edis – Paulo Roberto da Silva, Paula Elias da Silva. A Presidência 

comentou que iria dar início a um novo ano e uma nova gestão, 

fazendo o melhor possível durante sua Presidência, em favor dos 

Nobres Edis e população.  Em seguida, foi colocada em discussão 

e votação a Ata da 19ª Sessão Ordinária de 03/12/18 e das 

Sessões Extraordinária 45ª e 46ª de 03/12/18 e das Extraordinárias: 

01ª Sessão Extraordinária de 14 de janeiro de 2019; da 02ª Sessão 
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Extraordinária de 14/01/19; da 03ª Sessão Extraordinária de 

14/01/19, sendo estas, aprovadas nominalmente e por 

unanimidade. Após, no Pequeno Expediente foram apresentados: 

1) REQUERIMENTO Nº 001/19, de autoria da Nobre Edil Kacia 

Maria Nemetala.ASSUNTO: Ponte do Caroço. DESTINO: Secretaria 

M. de Obras/ Secretaria A. Jurídicos. Em discussão a Nobre Edil 

cumprimentou a todos e foi um pedido de moradores do município, a ponte 

faz parte da história de nossa cidade, está estragando com o tempo, precisa 

de manutenção, não sabe se é do Estado ou Município a estrada, então pede 

ao Departamento Jurídico do Executivo Municipal, caso seja estadual para 

parceria com o Governo do Estado, marco histórico da cidade; pede 

encaminhar ao Jurídico da Prefeitura e Secretaria de Obras, ciente do 

pedido com possibilidade de reformar, com placa, pois faz parte da história 

da cidade. O Edil João Batista indagou da colega autora se é do Estado ou 

Município a estrada. A Edil autora comentou se há possibilidade de 

reforma e se é do Estado ou Município. O Edil Gustavo comentou que 

consta do Plano Diretor como patrimônio histórico, assim como a Igreja 

Matriz e Forum, está inventariada. A Edil Kacia declarou para vir à parte 

do Executivo para manutenção. O Edil Carlos Mateus comentou que é da 

época da Revolução de 32. O Edil Silvio Bueno comentou que lá é 

Rodovia SP 54, então é do Estado, a Prefeitura poderia ver um acordo com 

o Estado. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 2º) REQUERIMENTO Nº 002/19, de 

autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno.ASSUNTO: Paralelepípedos 

da municipalidade. DESTINO: Executivo Municipal. Em discussão o 

Nobre Edil autor comentou que fez o requerimento como os demais 

colegas já fizeram, e sem atitude, a Sabesp vem perfurando a cidade e não 

refaz e os buracos vem aumentando; está tudo com desnível e buraco, com 

trânsito complicado,  poderia pegar os próprios funcionários que são 

pessoas capacitadas para arrumar e nivelar; não sabe se foi assinado o 

acordo com a Sabesp, então a Prefeitura faz, deixar a cidade cheia de 

buraco não pode, o Executivo tem que tomar atitude. O Edil Paulo Roberto 

comentou que a Sabesp faz o buraco e não arruma e fica a bagunça, faz 

tempo, já discutimos com a Sabesp e enviamos Ofício e requerimento com 

relação ao buraco que dificulta a todos e nesse contrato assinado, ou não, 

provavelmente consta a responsabilidade da Sabesp, para executar esse 

trabalho; fazemos nossa parte, alguém falha, é um acordo entre Executivo e 

Sabesp. O Edil Silvio comentou da cidade melhorar, fica a sugestão, retirar 
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e por nos bairros, e nas ruas principais com bloquetes, é sugestão também, 

nivelamento melhor; está tudo mudando e o Brasil se transformando, o 

Governo do Estado em ajudar os Municípios e a Sabesp tomar 

providências. Comentou que quando foi Vice Prefeito no Governo do 

Marinho, reformaram a Rua São Benedito, nivelou e a Sabesp estragou 

tudo. O Edil Carlos Mateus comentou que foi indicado, ponto de vista, não 

aguarda a terra assentar, sugestão, como o colega foi Vice, refaz todo pano, 

emenda na largura, prudência, falta capricho das partes, concorda. O Edil 

João Batista comentou que a Sabesp deveria fazer o asfalto, devido esses 

anos todos que está em Queluz; uma gentileza para a cidade, acolhemos 

bem. A Edil Paula Elias comentou que alguns lugares não é permitido, 

fizeram um abaixo assinado dos moradores para não colocar o asfalto, 

priorizar para licitar com empresas, a primeira ganhou e não fez, fica a 

desejar devido morosidade da Empresa contratada da Sabesp, a Prefeitura 

cobrar com parceria, agilizar trabalho, débito do Município hoje é da 

Sabesp com a licitação. O Edil Silvio Bueno comentou que não podemos 

cobrar dos anos passados, hoje tem acordo e não sabe se foi assinado ou 

não o convênio, temos autorização e se já foi assinado ver sobre as nossas 

ruas e o Executivo tome a frente agora . A Presidência declarou que o 

requerimento vai para a Prefeitura. Em única discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade; 3º) 

REQUERIMENTO Nº 003/19, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva. ASSUNTO: Inserção de braços de luz, colocação de 

postes e construção de passeio, trecho Três Tombos. DESTINO: 

Executivo Municipal e Elektro; 4º) REQUERIMENTO Nº 004/19, de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva.ASSUNTO: Inserção de 

braço de luz, colocação de poste, rede de água e esgoto ao longo do 

antigo Matadouro.DESTINO: Executivo e Elektro e Sabesp. O autor 

solicitou a retirada de ambos os requerimentos, porém fará um breve 

comentário e declarou que nós Vereadores lutamos principalmente um 

projeto de grande importância que vem auxiliar a cidade e ficamos alegres 

quando somos atendidos pelo Executivo, se esforçou e os colegas votaram 

favoráveis, uma vitória de todos nós, postou e com êxito tremendo,  do São 

Pedro até o Fogueteiro, principalmente onde mora, todos sabem da 

necessidade onde mora São Geraldo e Fogueteiro. Comentou da escuridão 

e sem acostamento e calçada, principalmente de madrugada; devido ao 

trabalho, e ali tem um movimento tremendo; é um prazer e alegria, está 

sendo concluído. Comentou que no matadouro antigo, onde pedimos 

postes, e para não ficar na escuridão, houve há tentativa de estupro, nós já 

comentamos; pois os moradores colocam lâmpadas a noite toda; e isso pesa 
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ao assalariado e, vai melhorar e nesse requerimento o Executivo olhasse  

para fazer parte da água, todos ter água potável; espera que seja feito 

também; e um bom trabalho temos que elogio. O Edil Carlos Mateus 

comentou que coisas vêm sendo feitas, o benefício partiu de muitas críticas 

em nosso mandato, taxa é devolvida em benefício da população, ressalta 

das palavras em 2017, às coisas são assim, sem orçamento não tem 

benefício, um crédito a administração e a nós Edis, tem a multiplicar, esse 

é um deles e está sendo concluído, mérito de todos, e com paciência as 

coisas acontecem; 5º) REQUERIMENTO Nº 005/19, de autoria da 

Nobre Edil kacia Maria Nemetala.ASSUNTO: Sobre Sirene, laudos de 

vistoria e treinamento aos munícipes.DESTINO: Executivo Municipal 

e Usina Paulista. Em discussão a Edil autora Kacia Maria comentou que 

diante dos acontecimentos em Brumadinho e Mariana/MG, e sabe que já 

foi requerido na Casa pelo Edil “China” e ao presidente da Câmara e a 

Usina não respondeu até o presente momento; acha ser uma falta de 

respeito com a população e até o Presidente enquanto autoridade;  e no 

silencio dela, saber se há sirene e qual forma será ouvida na cidade, ou 

Kms altura e o som alcança; laudos e vistoria em dia? Órgãos competentes 

para avaliar e aprovar? E, sobre treinamento para as escolas, comunitário 

ou algo do tipo, chamando a população nas escolas; tem que ter um plano 

de evacuação, caso acontece algo com a barragem; depois que acontecer 

ninguém é culpado; pois “filho feio não tem pai”, outros Vereadores já 

fizeram e papel aceita tudo, é um pedido da população para sua pessoa 

como mãe, e preocupa com relação à escola; quantas crianças em caso de 

catástrofe, encaminhar também ao Executivo Municipal. O Edil Luis 

Gustavo comentou que a colega está de parabéns pela autoria e gostaria de 

complementar que segundo informações a Mineração tem barragem com 

rejeito de minério, no Bairro Fogueteiro, com altitude muito elevada  Deus 

livre a cidade de Queluz, com catástrofe no rompimento, tem que haver um 

plano de emergência de ambos, atuação conjunto com a Defesa Civil, 

sabemos das limitações, temos diversas áreas de risco; e a possibilidade de 

instalação de Sirene, laudos de inspeção, o Tribunal de Contas encaminhou 

sobre vistoria em todas as barragens; devido a 2ª tragédia em nosso país; 

colocada pelo homem; então ter nossa consciência tranquila e atender apelo 

da população, estender para a Usina e Mineração. O Edil Paulo Roberto 

comentou que complementar requerimento é importante, e com respostas 

de setores, não ficar de braços cruzados e ver se é aquilo que estão nos 

informando. A Edil autora declarou que fique claro, quer cópia dos laudos 

e vistoria, e que provem com documentação assinada e constar no 

requerimento, devido ao silencio no Requerimento do Vereador Fernando  
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e irá encaminhar ao Ministério Público, constar no Requerimento para as 

devidas providências. A Edil Paula Elias solicitou enviar requerimento e  

resposta da Usina, um convite para vir aqui com laudo e prestar os 

esclarecimentos, pois somos leigos; e da Mineração também. O Edil João 

Batista indagou da colega se aceitou a sugestão dos Edis, solicitaram a 

visita de todos os Vereadores, e eles mostrarem para nós.  O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou que da Usina Paulista em outra ocasião já pedimos 

isso aí e não veio resposta para nós; e que da Mineração presta serviço lá,  

é represa pequena, e o barro é retirado e secado, desce somente uma água 

que eles fazem o reaproveitamento, o barro é secado quem quiser ver pode 

ir lá ver. O Edil Silvio Bueno comentou no aparte que estão certos, e que 

todos estão assustados, Queluz não é rejeito a barragem é de água, mais 

tranquilo, espera que nunca aconteça, a de Itatiaia é cem vezes mais, já 

fazem 50 anos, produz e nunca aconteceu, aqui é bem mais moderna, 

evolução do ser humano, vamos acalmar o povo e a Vereadora está certa, 

entrar no Ministério Público; quantidade de usinas no país, três anos atrás o 

rejeito estourou, volume grande e aqui não é grande, é favorável ao 

requerimento. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que a Cetesb tem 

vindo frequentemente e o Empresário está em cima, fazer visita na Usina 

para esclarecer mais os fatos. O Edil Silvio Bueno comentou que estão 

pedindo para visitar. A Presidência comentou que já pediu, importante 

visita na Usina e nos acompanhar. Em única discussão e votação foi o 

Requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade; 6º) MOÇÃO 

DE PESAR, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, 

com o apoio dos Nobres Pares.ASSUNTO: Passamento do Sr. Luiz 

Henrique da Silva Nascimento.DESTINO: Familiares Enlutados. Em 

única discussão e votação foi a Moção de Pesar aprovada nominalmente e 

por unanimidade; 7º) MOÇÃO DE PESAR, de autoria do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues da Silva, com o apoio dos Nobres 

Pares.ASSUNTO: Passamento da Sra. Benedita da Conceição Amaral 

Sales, dia 29-01-19. DESTINO: Familiares Enlutados. Em única 

discussão e votação foi a Moção de Pesar aprovada nominalmente e por 

unanimidade. O Edil Silvio Bueno no aparte solicitou também uma Moção 

de Pesar pelo passamento do Sr. Gabriel Gomes (Bié). O Edil Paulo 

Roberto solicitou no aparte uma Moção de Pesar ao passamento do Sr. 

Clayton, e ambas as Moções foram aprovadas nominalmente e por 

unanimidade; 8º) MOÇÃO DE APLAUSO, de autoria da Nobre Edil 

Kácia Maria Nemetala.ASSUNTO: Aplauso Diego Dias, socorro 

vítimas de Brumadinho/MG.DESTINO: Homenageado. A Edil autora 

comentou que acredita todos os Nobres irão aprovar essa Moção de 
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Aplauso, porque o Diego Dias se dispôs a salvar vidas, consternamos com 

o sofrimento do outro, principalmente quando passa na televisão, nas 

tragédias; muitas vezes não queremos saber do problema dos vizinhos, pois 

já temos os nossos; e ele foi além, ajudar na tragédia, pessoa merece, 

humilde e se possível assinado por todos, rapaz de uma alma generosa. O 

Edil Silvio Bueno comentou que geralmente vota contra em Moções de 

Aplauso, por se tratar de uma obrigação; mas esse rapaz está de parabéns e 

assina junto. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que ele mencionou que 

iria para lá, trabalhou no serviço dele e colocou gasolina dele, salvou vidas 

lá em cima, cidade pequena, a colega está de parabéns, ele é merecedor, 

inteligente, luta pela vida e representou Queluz lá, foi um herói. O Edil 

Paulo Roberto comentou que dar um Aplauso ao Dieguinho, pessoa que 

tem de carinho e amor no coração, sobra, o acompanha há muito tempo, é  

inteligente, sorri e chora com a pessoa, presta socorro no Samu, fabuloso, 

merecido o Aplauso. A Presidência comentou ser um menino bom, 

socorreu num acidente de moto na estrada de São Roque, merece a Moção 

de Aplauso. Em única discussão e votação foi a Moção de Aplauso 

aprovada nominalmente e por unanimidade; 9º) INDICAÇÃO Nº 001/19, 

de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho.ASSUNTO: 

Rampa acesso lateral Praça Mal. Floriano.    DESTINO: Executivo 

Municipal; 10) INDICAÇÃO Nº 002/19, de  autoria do Nobre Edil 

João Batista Ribeiro Filho.ASSUNTO: Reforma    Parque da Escola 

Arco-Iris e um novo no Bairro Nova Queluz.DESTINO:  Executivo 

Municipal; 11) LEITURA DO PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 001/19, de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe 

sobre a doação de bens móveis que define”; (c/ cópia aos 

Edis);12)PROJETO DE LEI Nº 002/19, de autoria do Executivo 

Municipal que “Dispõe sobre a aplicação das disposições constantes no 

Artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal, relativamente à 

remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal de Queluz e dá 

outras providências; (c/ cópia aos Edis e conforme OFGP/SMAJ Nº 

020/19) – R.E.U. A Presidência colocou em votação a Extrema Urgência a 

qual foi aprovada nominalmente e por unanimidade;13) PROJETO DE 

LEI Nº 003/19, 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”; (c/ cópia aos Edis, conforme OFGP/SMAJ Nº 020/19) – R. 

E. U.; A Presidência colocou em votação a Extrema Urgência, a qual foi 

aprovada nominalmente e por unanimidade; 14) LEITURA EMENDA 

MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 005/19, de autoria do 
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Executivo Municipal, conforme OFGP/SMAJ Nº 025/19  e consoante 

PROJETO DE LEI Nº 005/19, de autoria do Executivo Municipal que 

“Dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito – 

DMT, da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, 

vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços 

e dá outras providências”; (c/ cópia aos Edis), conforme OFGP/SMAJ 

Nº 021/19, em REGIME DE URGÊNCIA; 15) PROJETO DE LEI Nº 

006/19, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre 

autorização para compensação de débitos tributários e não tributários 

inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015, com créditos de 

Precatórios expedidos contra o Município de Queluz, e dá outras 

providências”; (c/ cópia aos Edis), conforme OFGP/SMAJ Nº 021/19, 

em REGIME DE URGÊNCIA;16) OFÍCIO GP Nº 512/18, responde a 

Ofício SV Nº 227/18, de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro 

Filho, sobre túmulos pertencentes ao cemitério Municipal, anexo 

declaração fornecida pelo Diretor de Gestão de Cemitério – Davi 

Gomes; 17) OFÍCIO GP Nº 516/18, responde a OFÍCIOS SV Nº:Nº 

197/18, da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre inserção de 

redutores de velocidade no Bairro da Figueira;Nº 213/18, do Nobre 

Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, sobre inserção de redutores de 

velocidade na entrada do bairro da Cascata;Nº 225/18, do Nobre Edil 

João Batista Ribeiro, inserção de dois redutores de velocidade ao longo 

da Rua Lucrécio Quintanilha;Nº 226/18, do Nobre Edil João Batista 

Ribeio, reforma do velório municipal;Nº 241/18, do Nobre Edil Luis 

Gustavo Silva Ribeiro, sobre agradecimento;Nº 245/18, do Nobre Edil 

Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre reparo no bueiro próximo a 

residência da Sra. Carmem;Nº 252/18, do Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues da Silva, sobre manutenção nas academias ao ar livre;18) 

OFÍCIO GP Nº 519/18, responde a Ofício nº 251/18, de autoria do 

Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre recolocação de paralelepípedos 

ao longo da Rua São Benedito;19) OFÍCIO GP Nº 520/18, responde a 

Indicação nº 079/18, do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre  

calçamento e instalação de água e esgoto na Rua Benedito Duarte. O 

Edil Carlos Mateus solicitou no aparte a sua retirada do Plenário e dos 

trabalhos, ao Presidente, tendo em vista que surgiu um imprevisto e foi 

autorizada pela Presidência às 20:15 horas. O Edil João Batista comentou 

que está sendo concluído o calçamento, água e esgoto no referido local; 20) 

OFÍCIO GP Nº 521/18, responde a Requerimento nº 147/18, sobre 

informações procedimentos licitatórios que tem como credor o Sr. 

Deusdedi de Almeida; (com anexo); 21) OFÍCIO GP Nº 523/18, 
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responde a Ofícios SV:Nº 152 E 172/18, de autoria da Nobre Edil 

Kacia Maria Nemetala e Luis Gustavo, sobre possível fato ocorrido no 

dia 22 de agosto referente a transporte de alunos;Nº 248/18, de autoria 

do nobre Edil Silvio José Bueno, sobre calçamento da Rua Onofre e na 

entrada do Bairro (entrada do Pavão);Nº 273/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo, sobre troca de lâmpadas em poste na Rua José 

Messias de Paula França; 22) OFÍCIO GP Nº 002/19, responde a 

Requerimento nº 150/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre eventos 

Festa da Moranga e Porco (c/ anexos); 23) OFÍCIO GP Nº 525/18, 

responde a Ofícios SV nº 143, 229, 238 e 264/18, da Edilidade, sobre 

vários assuntos; 24) OFÍCIO GP Nº 530/18, responde a Requerimento 

nº 148/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre destino dos 

paralelepípedos retirados;25) OFÍCIO GP Nº 003/19, responde a 

Requerimento nº 152/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, 

sobre  inserção de corrimão e colocação de bancos em ladeiras;26) 

OFÍCIO GP Nº 008/19, responde a Requerimento nº 153/19, de autoria 

do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre pagamento rescisões 

dos colaboradores da OS;27) OFÍCIO GP Nº 013/19, responde a 

OFÍCIOS SV:Nº 207/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre 

limpeza Rua São Benedito;Nº 259/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre manutenção Passarela Turíbio Rosa;Nº 267/18, de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre risco de queda de 

residência;Nº 272/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre 

risco de queda de residência; 28) OFÍCIO GP Nº 014/19, responde a 

Indicações:Nº 080/18, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre 

inserção de calçamento em diversos pontos;Nº 081/18, de autoria do 

Nobre Edil Carlos Mateus, sobre manutenção calçamento em área 

específica do Bairro Nova Queluz;Nº 083/18, de autoria do Nobre Edil 

Luis Fernando, sobre promover locais de pesca;Nº 086/18, de autoria 

da Nobre Edil Kacia Maria, sobre inserção de fresa de asfalto;Nº 

089/18, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre criação de uma 

linha de produção de bocas de lobo; 29) OFÍCIO GP Nº 018/19, 

responde a OFÍCIOS SV:Nº 184/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre regularização fundiária;Nº 237/18, de autoria do Nobre 

Edil Paulo Roberto, sobre inserção de calçamentop e iluminação na 

Rua Benedito Duarte;Nº 244/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre entulho lançado na Secretaria Municipal de 

Educação;Nº 249/18, de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, sobre 

inserção de iluminação na subida da Corifeu;Nº 258/18, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo, sopbre passagem de caminhões na Rua 



 9 

Hamilcar Bevilaqua;Nº 268/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, 

sobre inserção de poste de luz Praça Bairro Santo Antônio;Nº 269/18, 

de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, sobre realização de atividades 

nas escolas bairros Palha e Figueira; 30) OFÍCIO GP Nº 019/19, 

responde a INDICAÇÕES:Nº 084/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre criação de Projeto de Lei em instituições municipais de 

ensino;Nº 085/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, sobre criação 

de Projeto de Lei sobre conceder subvenção a entidades sociais e 

culturais do Município;Nº 087/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre inserção de cobertura no acesso principal da Escola 

Marilda Garcez; 31) OFÍCIO Nº 274/18 - SMEDUCAÇÃO, responde a 

Ofícios SV Nº 231/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, 

sobre atendimento da Creche Municipal Dona Siomara para o ano 

letivo de 2019 e consoante resposta de Ofício nº 092/18, da Creche 

Municipal, sobre o mesmo teor, idem informação; 32) OFÍCIO Nº 

275/18 – SMEDUCAÇÃO, responde a Requerimento nº 146/18, de 

autoria do Nobre Edil Luis Fernando Paulino, sobre  Quadra de 

Esporte Bairro CDHU (com anexo); 33) OFÍCIO GS Nº 025/18 – 

LEOP – CRAS, responde a Ofício SV Nº 233/18, de autoria da Nobre 

Edil Kacia Maria Nemetala, sobre violência doméstica; 34) OFÍCIO 

GS Especial/18 –LEOP, responde ao Requerimento de Informação nº 

149/18, do nobre Edil Luis Gustavo, sobre  aluno contemplado com 

fantasia; 35) OFÍCIO GP Especial/18, responde ao OFÍCIO SV Nº 

269/18, da Nobre Edil Kacia Maria, sobre atividades no período de 

férias; 36) OFÍCIO DSMU/PMQ Nº 018/18, responde a Requerimento 

nº 145/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre o 

caminhão de flores em frente o Caneco; 37) OFÍCIO 228/18 – RVDP 5 

– Responde a Requerimento nº 151/18, do Nobre Edil Luis Fernando 

Paulino, sobre recolocação de paralelepípedos da Rua Ciriano de 

Moraes Borges; 38) OFÍCIO Nº 232/18 – RVDP 5, responde ao Ofício 

SV Nº 276/18, do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre vazamento abaixo 

da Ponte Verde; 39) OFÍCIO Nº 237/18 – RVDP 5 (Sabesp), responde 

ao Requerimento nº 144/18, de autoria do Nobre Edil Silvio José 

Bueno, sobre conexão de rede de esgoto; 40) OFÍCIO  ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVO – Dep Estadual Estevam Galvão, sobre Emenda 

Parlamentar  no valor de R$ 100.000,00, para aquisição de 

Equipamentos de Saúde, ao Nobre Edil Silvio Bueno; 41) OFÍCIO Nº 

002/19 DSMU/PMQ, responde ao Ofício SV Nº 250/18, do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues da Silva, sobre  sinalização nas proximidades da 

agência Santander; 42) OFÍCIO Nº 003/19 DSMU/PMQ, responde ao 
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Ofício PC Nº 270/18, da Nobre Edil Paula Elias, sobre irregularidades 

e acúmulo de água nos paralelos; 43) OFÍCIO Nº 609/18 – ANTT, 

responde ao Ofício SV Nº 228/18, de autoria do Nobre Edil João 

Batista, sobre construção de um viaduto entre os bairros Santo 

Antônio e Corifeu. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO GRANDE 

EXPEDIENTE E A PRESIDÊNCIA INFORMOU DO TEMPO 

REGIMENTAL DE 10 MINUTOS PARA O USO DA PALAVRA, 

ACRESCIDO DE 03 MINUTOS, e com a Palavra Livre o Nobre Edil 

Paulo Roberto que comentou de um Requerimento ao Executivo, pois 

alguns anos passado foi o autor do projeto da construção do Velório 

Municipal, e hoje, situação que entristece, sujo e com goteira, esteve 

presente no Velório do Clayton, precisa de pintura e retirada das 

goteiras, fez o projeto com o Marinho, precisa de um Velório 

adequado. A Edil Paula Elias solicitou colocar no requerimento a 

instalação de ventiladores e bebedouro, pois é muito quente lá. Em 

discussão e votação, foi o requerimento aprovado nominalmente. O 

Edil Paulo Roberto comentou que para isso serve a discussão no 

comentário, outros também tem sugestões. Continuou o Edil Paulo 

sobre reiterar requerimento importante, um esquecimento no Bairro 

Figueira, Praça Geraldo da Silva, e quem conheceu o barbeiro Geraldo 

da Silva; excelente pessoa, foi Vereador; e do seu requerimento 

passado, pediu restauração, iluminação, reforma perto das casas do 

IAFAM, ali virou bagunça danada, principalmente por estar escuro, 

próprio ao pessoal usuário de drogas; reitera ao Executivo para não 

ficar no esquecimento,  é seu pai, teve custo, inauguração e os Edis 

também intercederem ao Executivo, ali é uma praça. Em única 

discussão e votação foi o Requerimento aprovado nominalmente. O 

Edil Paulo Roberto comentou sobre o Bairro São Pedro na rua Dr José 

Vicente nos números 180 e 171, residência firma Elektro, poste com 

dois braços de luz, está tombando para a estrada e pode causar 

acidente, e pode ser enviado e colocar lâmpada no braço, com Ofício. 

Solicitou um Ofício para a Secretária de Finanças da Prefeitura – 

Erica, sobre as placas, a prefeitura não dá atenção aos Edis e é bonita 

a cidade sinalizada, bagunça danada, que o perdoe; falar a verdade, 

Praça da Dadinha, Nova Queluz com Sandoval, a do Sr. Justino pôs no 

final da rua; Zé Antônio no Bairro São Pedro, fizemos pedindo coisa 

séria é afronta, descaso, isto está sendo gravado e consta da Ata; o Drº 

Jefferson solicitou um título de cidadão queluzense havia prometido, e 

não houve tempo para ser atendido, mas honrosamente demos o nome 

da Figueira, e não pode ficar esquecido, atender rápido. Comentou a 
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Presidência sobre o Cidadão Queluzense e temos duas homenagens, 

então para o Sr. Luiz Arruda, providenciar e que analise junto ao 

Jurídico para a próxima Gestão, a Presidência é anual e não tem 

tempo de prestar grandes obras, como fez aqui na Câmara Municipal 

90% o Vereador Paulinho da Caixa quem fez em dois anos e para 

finalizar, não poderia esquecer-se dos funcionários da Câmara 

Municipal conhece muito, dedicadas, honestas, bom gosto, em 2017 

pediu para o colega Carlos Mateus com o painel que estava errado, 

Jurídico/Contabilidade, e realmente fez e pagou e estava certo; teve 

contas aprovadas e fez bastante, outro Presidente que fez, funcionários 

fizeram o melhor no painel. Após, a palavra foi direcionada ao Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues que  cumprimentou a todos e mencionou 

sobre a falta das lixeiras na Rua Messias Gomes de Araújo, jogam lixo 

no chão e por placa; e perto do Samu que não tem lixeira; no bairro 

Fogueteiro parte de baixo e no São Geraldo na Rua sem saída Braz 

Lemes da Silva, difícil para o povo subir a pé e já fez no São Geraldo, 

enviar ao Executivo sobre o calçamento. Aproveitou para parabenizar 

os funcionários da Prefeitura municipal e ainda da área rural. 

Aproveitou para parabenizar o Vice-Prefeito pelo trabalho e sempre 

está precisando dele e oficiar a MRS para limpeza, está horrível 

sujando a cidade, perigo para as crianças que passam por ali; e ao 

Executivo Municipal parabenizar pelo serviço prestado nas academias 

em bairros, falar a verdade, fez muita benfeitoria na cidade, 500 mil 

em luz, calçamento vários bairros; na Quadra Porteira já está sendo 

concluída, Alto do Cemitério e outras mais; comentou do velório que 

está horrível, endossa o pedido do colega Paulo, e que 2019 seja bom a 

todos, muito trabalho a frente. Após, o Edil Luis Gustavo sob a 

proteção de Deus, iniciar um trabalho legislativo e ao Presidente recém 

eleito, cumprir a LO, RI, Constituição Estadual e Federal, 

cumprimentando os Nobres Pares e os funcionários da Casa e amigos 

que vieram nos prestigiar, e da Internet. Aproveitou para fazer uma 

Indicação sobre os PSF’S com situação insuportável, pessoa que 

aguardam o atendimento, com ventilador ou ar condicionado, se 

houver possibilidade seria importante; dezembro e janeiro record de 

calor, faz falta esses equipamentos. Solicitou um Requerimento de 

Informação ao Executivo Municipal e Secretária Municipal de Saúde 

sobre OS que está prestando serviço no Município, cópia do contrato 

funcionários e salário e saber do por que não termos o Ginecologista e 

Pediatra serviços básicos, relação dos pagamentos dos funcionários  

após 23/11, ficou OS e encerrou, quer relação pagamentos 
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posteriormente, qual maneira que foram pagos. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente. Solicitou um 

Ofício sobre a Rua Francisco Valério, em torno de 07 famílias e as 

pessoas vivem em condições precárias, não tem acesso a água, e estão 

bebendo água da mina e sem esgoto, um Ofício para extensão de rede 

de água e esgoto pedido do Robson, esteve presente no local; é no 

centro da cidade, família vivendo em situação degradante e pede 

urgência. O Edil Adalberto Rodrigues comentou sobre a rede de 

esgoto do Fogueteiro até hoje a céu aberto. O Edil Gustavo declarou 

que pode ser junto e já até falamos isso em Audiência Pública, tem até 

projeto ao seu Ofício e ainda, sobre os fornecedores que prestam 

serviço através da Folha de servidores, gastos dos comércios locais e  

não repassou o por quê? Com requerimento de informação do por 

que? Fornecedores não pagou e mandou Ofício onde pediu para 

ajudar no carnaval, em torno de R$ 500,00, lamentável e é preciso ter 

foco dentro da Administração Pública e não sabe o que está passando 

no Executivo nesse momento. O Edil Silvio Bueno comentou se tem 

prova disso, votar aqui fica complicado, saber o que está acontecendo, 

fica meio a desejar; com documentação. O Edil Luis Gustavo 

mencionou que é requerimento de informação é uma coisa para saber 

o que está acontecendo, se está pago enviará cópia dos empenhos. O 

Edil Gustavo comentou que não está entendendo, e só fez um 

comentário, o importante é o repasse e já foi descontado dos 

funcionários; e do comentário do carnaval não lhe interessa, foi 

complementar; os comerciantes não vão se expor e o Vereador fala e 

não tem obrigação de expor a fonte. Em única discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente. O Edil Silvio Bueno 

concordou. O Edil Gustavo solicitou um Ofício a Prefeitura para que 

informe o veículo do Conselho Tutelar que está encostado no 

almoxarifado. Solicitou um Ofício a Nova Dutra, sobre reiterar a 

Turíbio Rosa e o Viaduto, para limpeza periódica, local de maneira 

certa. Solicitou um ofício ao Executivo Municipal a respeito das casas 

que tem inviabilidade técnica da ligação rede da Sabesp, fossa 

biogestora, se atende a recomendação do Ministério Público um TAC 

da ex Prefeita Bela. Solicitou um Requerimento de Informação a 

Defesa Civil e ao Executivo sobre o desabamento na Palha I e II como 

está o trâmite disso, vem chuvas em março devido a avarias, como está 

o procedimento. A Presidência comentou que tem moradores ali ainda, 

sério risco de desabar. O Edil Gustavo solicitou um Ofício sobre 

limpeza e retirada de entulho no escadão do Santo Antônio de maneira 
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adequada; e para Secretaria de Obras quanto a quebra-molas próximo 

ao velório municipal, na Rua Ermínio Cendretti, veículos em alta 

velocidade para que diminua. Solicitou ainda, um requerimento de 

informação para a Secretaria de Educação sobre o início das obras no 

Bairro União somente agora, no começo do ano letivo; porque não no 

período de recesso escolar, e só agora essa obra tardia, período letivo. 

Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente. O Edil Gustavo continuou solicitando a Secretaria de 

Educação e ao Executivo Municipal informe o porquê da Kombi 

quebrada no primeiro dia de aula; veículo da APAE quebrado e 

ônibus; quer relatório de inspeção e manutenção e notas fiscais de todo 

o período, inaceitável depois de tudo que ocorreu no ano passado, e a 

Bandeirantes já esteve aqui para filmagem com diversas reclamações, 

manutenção preventiva, e agora problema prestação de serviço que é 

obrigação do Município, vem repasse estadual e federal, tem 

informação crianças da APAE indo para Cruzeiro amarrada com 

corda; tem informação da prestação de serviço, e que faça de maneira 

adequada e com respeito, inclusive informações de veículos com 

problema de freio e cheiro de combustível; e ele é tóxico para nossas 

crianças; convida Prefeito e Secretária de Educação para ver e entrar 

nos veículos quando tiver uma reunião, crianças não tem culpa e é 

uma negligência; e avisa os motoristas da rede municipal, os veículos 

sem condições, faça um requerimento  e informe na Secretaria e 

Executivo e em caso de acidentes, os senhores serão os primeiros a 

serem responsabilizados, e como condutores profissionais tem a 

obrigação de zelar pela preservação das crianças e façam um 

requerimento e guarde cópia e de maneira alguma conduzam veículos 

de maneira precária; está aqui o recado aos motoristas; quer resposta 

de ambos; manutenção preventiva. O Edil João Batista indagou se é 

Ofício? O Edil Gustavo mencionou requerimento. O Edil João Batista 

comentou que é um requerimento para saber onde está sendo feita a 

manutenção. O Edil Gustavo quer saber a manutenção periódica neste 

final de ano, onde tem dois recessos; meio do ano e final, quer relatório 

e respectivas notas fiscais. O Edil Adalberto Rodrigues indagou se isso 

não vai para o Armando? O Edil Gustavo comentou que o próximo 

passo é que vai informar a Secretaria Estadual de Educação e órgão 

Federal, para acompanhar isso aqui, reclamação desde o ano passado, 

para a manutenção preventiva que é obrigatória dos veículos. Em 

única discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente. 

O Edil Gustavo por fim agradeceu a todos e solicitou a Presidência 
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sobre a escada de emergência na Casa, que a Presidência tome as 

devidas providências como medida de segurança na parte de 

acessibilidade e saída de emergência, porque dinheiro nesta Casa não é 

problema; e convocar os colegas, da dificuldade de limpeza, Saúde, 

Educação e como fiscais do povo, dever legal e moral e para isso no 

melhor andamento; fomos eleitos, convida para irmos juntos para 

cobrar e melhorar para a população. A Presidência comentou que já 

está tomando as providências sobre o pedido do colega. Em seguida, o 

Nobre Edil Silvio José cumprimentou a todos  e agradeceu ao 

Deputado Estadual Estevam Galvão, que nos ajudou agora com mais 

cem mil para a Santa Casa do equipamento para o Município na área 

da Saúde, é um Deputado atuante e fala de boca cheia é o que mais faz 

por Queluz e merece o reconhecimento mesmo. Doou para a Quadra 

da Porteira 500 mil/ano e o povo ver em quem votar, outros não estão 

nem ai. Mencionou também que a cidade está a desejar, suja, 

paralelepípedos péssimos já comentamos aqui, e para sua pessoa  

enfeia  a cidade, tem um veículo que joga tapete e rede em prédio 

público que é o correio, isso é uma bagunça e não pode acontecer isso, 

onde está a fiscalização? E quer um requerimento ao Executivo para 

acabar com a bagunça, está feio. A Presidência comentou que já 

cobrou e continua, prejudica os comerciantes da cidade que já pagam 

as suas taxas. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente. O Edil Silvio Bueno comentou sobre o 

trânsito que já estão dando continuidade e vai acontecer, onde 

conversou com o Executivo e houve a promessa que fará o projeto feito 

por nós, para melhorias, dois anos lutando e está dando andamento, 

feita a Lei, ninguém consegue andar, precisa funcionar. Sobre a 

cidade, Indicação ao Executivo que tire o restante do asfalto que está 

na Rua Toninho França, pelo jeito não vem verba, para que fique 

nivelado na entrada da cidade, absurdo o que acontece; outra sugestão 

para melhorar a cidade, como os taxis que ficam na praça perto do 

Produtor, taxi não fica parado e param na Praça, dar essa ideia, 

sabemos que precisa ponto de taxi, fazer em frente a estação, chama ali 

e ajuda o trânsito aqui, não adianta falar ou xingar; o Executivo pense 

nisso num ponto correto. Parabenizou o Executivo Municipal da 

iluminação, ficou boa e foi contra a taxa à época, mas reconhece, muita 

gente precisa; não havia jeito, acesso Bairro do Fogueteiro e São 

Geraldo, direito de ir e vir. Comentou que no São Geraldo um 

requerimento para a rua Messias Gomes de Araújo, está suja demais, 

colocar lixeiras, mas não comporta, tem que regularizar muito bem, 
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temos esse problema o caminhão passa e depois põe o lixo na rua; está 

normalizando, na rua tem acúmulo de lixo e não varrem a rua. A 

Presidência comentou que também comunicou o responsável da 

limpeza o Sr. Evandro, que precisa estar na rua olhando, direcionar 

também ao responsável da limpeza. Em discussão única foi o 

requerimento aprovado nominalmente. O Edil Silvio Bueno comentou 

do acesso a rua de cima, tem caminho e as pessoas cortam, não tem 

acesso e viu gente passando e o mato já está vindo, aparar e pediu 

limpeza na rua perto da Dona Ana Mariano, pode ser uma Indicação. 

O Edil Gustavo no aparte solicitou uma iluminação pública na 

escadaria do São Geraldo, como Indicação. Em seguida, a Nobre Edil 

Kacia Maria cumprimentou a todos e comentou que se inicia o ano 

Legislativo, fiscalizar para ajudar o Executivo a administrar Queluz. 

Solicitou um requerimento de Informação a Secretária de Educação 

dos convênios que temos com o Governo Federal/Estadual sobre 

uniformes e materiais escolares para pré-escola e Ensino Fundamento, 

e se não, qual o motivo e se há previsão para forneciemento a rede 

municipal de ensino. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente. Continuou a Nobre Edil sobre a Estrada 

Hamilcar Bevilaqua, nas laterias tem muito material jogado na 

natureza, não tem limpeza correta há meses e solicitou o conserto da 

valeta, sentido Marambaia, a chuva criou uma valeta grande e outros 

carros tiveram esse problema, enviar para a Secretaria de Agricultura 

este requerimento. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente. A Edil Kacia Maria solicitou encaminhar um 

Ofício para a Assistência Social sobre o Viva Leite, sobre cadastro 

atualizado para não perder dinheiro enviado e se em caso negativo, e 

incluir novos beneficiários. Reiterou Ofício sobre o Auxílio Entidades 

beneficentes, o Executivo não entendeu enviar cópia do Ofício anterior 

e da Lei de Passa Quatro/MG e se há para fazer na cidade. Solicitou 

um Ofício a Polícia Militar e com cópia ao Executivo Municipal e todo 

ano reclamam,  a Policia vinha fazendo atuação firme, mas moradores 

reclamam e presenciaram, fazer comando, do som alto aos sábados das 

23:30 até 02 da manhã; então passar ali, diminuir e coibir com ronda 

nesse período da semana finais de semana, devido a Santa Casa acima 

e assim um Ofício a Policia Militar e Executivo Municipal. O Edil 

Silvio Bueno comentou que foi feita a Lei do pancadão, faltam mais 

policiais, ficar fácil e com essa Lei de trânsito dar possibilidade aos 

policiais e inibir as pessoas, não entende essa juventude. A Edil Kacia 

Maria comentou da colocação do colega Silvio e que já está criando o 
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Departamento de Trânsito, proteção mais efetiva, e solicita a 

população ter a coragem para denunciar e o cidadão represente, 

infelizmente não poderão representar, vão anotar a placa da moto e 

carro, vá a Delegacia, contra som alto e vai para o Forum, já tivemos 

uma época assim; agora voltou e já havia diminuído no passado, 

esquecem que vão envelhecer e ter filhos. O Edil João Batista no 

aparte comentou que fez uma solicitação do aumento de contingente 

para Queluz e a ROCAN. A Edil Kacia Maria comentou sobre a 

Nutricionista, do Cardápio da Cozinha Piloto completo, Creche e pré -

Escolas sobre as refeições em 2019 no ano letivo, preocupar com a 

alimentação das crianças, parabeniza a Nutricionista que tem feito 

trabalho muito bom, tem fruta, verdura e legumes, mas ficar de olho. 

Solicitou um Requerimento de Informação ao Fiscal de Posturas sobre 

aplicação da Lei na limpeza de terrenos, a Prefeitura pode entrar e 

cobrar, nome do vendedor; sabe que o Município sofre com a compra 

e venda de gaveta na cidade; a Prefeitura entra e cobra o serviço, 

mesmo tendo o nome do vendedor; há crescimento de mato, falta de 

conscientização e falta de respeito. O Edil João Batista no aparte 

comentou que pede aos fiscais irem ao local sem receber denúncia. A 

autora comentou que não, são vários moradores que vieram fazer esse 

pedido e a Prefeitura não está fazendo o trabalho que deveria fazer, 

por isso o pedido a fiscalização de posturas. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente. A Edil Kacia 

Maria comentou que a Prefeitura não tem atendido e por último 

reclamação dos Munícipes da moradora Viviam sobre o sinal digital, 

com um requerimento de Informação ao Executivo, qual a previsão, o 

Prefeito de Areias já colocou, a população é carente; a população de 

Queluz já não tem lazer; incomodo para Queluz, ter uma previsão com 

medidas cabíveis, para funcionar. O Edil Silvio Bueno indagou do 

Sinal Digital,  a Globo e Bandeirantes já está, mas é bom tirar as 

informações. A Edil Kacia Maria comentou que o Município tem que 

ir para ver as transmissões, para parceria. O Edil João Batista 

declarou que sobre a Band e a Record já falou com a Paula e a 

ANATEL, Vanguarda autorizou colocar aqui, quase sanado. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente. EM 

SEGUIDA, a Nobre Edil Paula Elias cumprimentou a todos e sobre o 

policiamento, e não reclamar do que temos, mas, temos que solicitar 

mais, a criminalidade aumentou, abordamos na Palha, andarilhos está 

imensa, abordou e um era foragido de Bangu e Campinas, ver junto ao 

Executivo e ao Comandante, sobre reforço, o que temos não é 
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suficiente no momento; a população aumentou, cresceu, ver junto ao 

Governador, momento crítico, está chegando o carnaval,  o efetivo não 

dá conta, poderia fazer um requerimento; vimos essa semana que 

invadiram o Grupo Escolar. O Edil Silvio Bueno comentou que 

invadiram no Walter e os funcionários do Graal conseguiram pegá-lo. 

A Edil Paula Elias comentou do pronto atendimento da Policia Civil e 

Militar, uma pessoa invadiu e pegamos no Graal, está aumentando 

muito. O Edil Silvio Bueno declarou sobre uma pessoa decapitada, 

precisa melhorar o reforço, e vê policiais que param carros, vemos isso 

todos os dias, com revista geral, não está largada totalmente, estão 

dando fiscalização. A Edil Paula Elias mencionou de ser Ofício. A Edil 

Paula Elias solicitou um Ofício de Informação com relação de como 

ficou o transporte, Cruzeiro/Resende, o Prefeito assumiu 

responsabilidade, tem muita gente ainda em dúvida, se vão ter algum 

tipo de ajuda. Solicitou uma Moção de Pesar sobre o passamento do 

Marco Carioca, representou o futebol de Queluz, incluir ele também 

nas outras Moções, com sentimentos aos familiares. Solicitou um 

Requerimento de Informação sobre a atividade da Piscina Municipal, 

com cronograma para o final de verão, 3ª idade e jovens. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente. 

Solicitou a Nobre Edil um requerimento sobre a Escola Integral, junto 

ao Executivo será mantida em 2019, e será incluída a Escola da 

Figueira, houve conversa inicial; fazer para a Secretaria de Educação. 

Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado. A Edil 

Paula Elias solicitou um Ofício ao Executivo Municipal sobre a pintura 

dos redutores de velocidade, que estão sem sinalização e ainda, de 

como está sendo utilizado o Projeto Farmácia Solidária, fazer para a 

Secretaria de Saúde, não há divulgação nem nada e munícipes não 

sabem disso. A Edil Kacia Maria comentou no aparte de ver com o 

Jurídico, pois já fez um Projeto sobre isso e não teve retorno. A Edil 

Paula Elias comentou ser uma forma de economia. Em única discussão 

e votação foi o requerimento aprovado nominalmente, constando a 

sugestão da Edil kacia. A Edil Paula Elias comentou que foi falado da 

entrada da cidade, está feia, horrível, então que a CCR NOVA 

DUTRA, veja, através de um Ofício. Comentou a Edil da Banda, nos 

projetos culturais está morrendo, acabando, solicita um requerimento 

para o Diretor de Cultura sobre isso. Em única discussão e votação foi 

o requerimento aprovado nominalmente. APÓS, A PALAVRA FOI 

DIRECIONADA AO EDIL JOÃO BATISTA, que cumprimentou a 

todos e solicitou um Ofício para a Sabesp para colocar asfalto ou 
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bloquete, da Praça Mal Floriano até a São Benedito. Solicitou um 

Ofício para a Secretaria de Assistência Social, sobre cadastro do Kit do 

Conselho Tutelar, mandar o Kit para ele. Comentou que o Posto e a 

Santa Casa sem ventiladores, tomar devidas providências, um Ofício 

para a Secretaria de Saúde e Prefeito. A Edil Paula Elias no aparte 

comentou de se fazer um Ofício sobre a situação do Posto do Bairro 

União que não tem ninguém depois das 14 horas. O Edil João Batista 

comentou que o problema é a OS e já cobrou da Secretária de Saúde e 

ainda, agradeceu ao Edil Silvio e demais sobre a iluminação perto da 

falecida Dona Sinhá, já estendeu para todo aquele lado, aguardando a 

ligação, um Ofício agradecendo ao Executivo. Comentou quanto a 

Palha, solicitou um Ofício ao Executivo Municipal sobre o problema 

da Palha e qual providência está tomando e por fim, comentou que lá 

em cima, ficou de fazer melhorias em janeiro e já passou o mês, ficar 

empacado, é ver as melhorias prometidas e ainda, da ambulância que 

ficaria lá, com Ofício ao Executivo e no mais agradeceu a todos. A 

palavra foi direcionada ao Presidente que cumprimentou a todos e se 

desculpou de algumas falhas e solicitou uma Moção de Aplauso ao 

aluno Diego Dionísio das notas em 2018, como mérito; e o nome do 

estudante não foi encaminhado junto aos demais Pares para a Sessão 

dos Estudantes, então reconhecer o esforço como estudante na Escola 

Paula França. A Edil Paula Elias no aparte comentou que ficou uma 

bicicleta que foi entregue depois, poderia doá-la ao Diego se caso for 

permitido, a falha foi da Escola e não nossa. Em única discussão e 

votação foi a Moção de Aplauso aprovada nominalmente. A 

Presidência comentou ser o nosso 3º ano no Legislativo, então pegar 

firme no Executivo para fiscalizar, Sabesp, lixo, estão certos, cobrança 

dia a dia, resultado por ele e o Executivo dar apoio aos Vereadores, ele 

executa e dos requerimentos para tomar providências aos nossos 

pedidos. Comentou sobre barragem corre perigo, água não espera é 

perigosa, necessário agendar para explicar sobre a sirene, temos 

bairros baixos e o que está assegurado à população e fiscalizar se está 

correndo tudo bem, ver o que ocorre em nossas instituições, saber lá 

dentro, mostrar a população que estamos trabalhando e conta com o 

apoio de todos os Edis. Agradeceu a todos e pediu desculpas se houve 

erro. Por fim, anunciou a 4ª e 5ª Sessões Extraordinárias, após a 

Ordinária e anunciou a 2ª Sessão Ordinária de 18/02/19, às 19 horas, 

conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do Regimento Interno. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 01ª Sessão Ordinária. 
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Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 04 de fevereiro 

de 2019, às 22:34 horas. (Ata conforme Artigo 163 do Regimento Interno). 

 

Presidente: 

1º Secretário: 


