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A T A DA T ER C E IR A SESSÃO O R D IN A R IA DA CAM A R A M U N IC IPA L DE Q UELU Z,
E ST A D O DE SÃO PAULO .

Aos

seis dias do corrente mês de março de dois mil e

dezessete, às dezenove horas e vinte minutos, na Sala das
Sessões, Dr° João Monteiro da Silva, realizou-se a Terceira Sessão
Ordinária da Câmara Municipai “Thomaz Ribeiro Júnior^’, na 17®
Legislatura do Primeiro Período Legisiativo (anuênio), sob a
Presidência

do

Senhor

Carlos

Mateus

Gomes

Garcez

e

Secretariada pelo Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro (1°
Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores: A
Sra. Paula Elias da Silva, Silvio José Bueno, João Batista Ribeiro
Filho, 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 as Atas
das Sessões: VOTAÇÃO DA ATA DA 02^ SESSÃO ORDINÁRIA
DE
20-02-17;VOTACÃO
DA
ATA
DA
12"
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 24-02-17 e da VOTAÇÃO DA ATA DA 13^
SESSÃO ORDINÁRIA DE 24-02-17 e VOTAÇÃO DA ATA DA 14"
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA de 24-02-17, sendo nominalmente
aprovadas por unanimidade. Após, no Pequeno Expediente foram
apresentadas: 1) REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N° 038/17, de
autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva- ASSUNTO: Limpeza nas
proximidades da linha férrea - DESTINO: MRS. Em discussão, a autora
1

cumprimentou a todos e na verdade não tem muito que falar, na verdade a
Prefeitura fez o serviço dela e a MRS termine a limpeza da parte deles. A
Presidência comentou que tem a parte das pedras. O Edil Silvio Bueno
comentou do ótimo requerimento, a Vereadora fez bem, o mato estava
muito grande e a Prefeitura já cortou, tínhamos problemas com drogas,
comercializado drogas imensas e o mato tampou. Comentou que mora do
outro lado do Paraíba, chegava e via, tinha até guarda-chuva gigante e via a
turminha ali, se tornou um ponto de droga ali, parabéns o requerimento em
seu modo de ver. O Edil João Batista comentou que veio em hora certa,
limpeza feita em toda a cidade, agora na linha férrea, estendendo para o
lado da estação também, tem seu apoio. Em única discussão e votação foi o
requerimento aprovado por unanimidade e nominalmente; 2)
REQUERIMENTO N° 039/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto-Assunto: Restauração e Iluminação da Praça Pr. DelcidesDestino: Executivo Municipal/ Secretaria M. de Obras. O Edil autor
cumprimentou a todos e na sua gestão como Vereador foi o autor do
Requerimento da construção da Praça Pr. Delcides, e lá tem a Igreja do
Evangelho Quadrangular, naquela época era difícil recurso para
iluminação, e da Igreja tem muito visitante, desagradável escuridão local,
vem pelo requerimento que agora existe arrecadação, pagamos taxa de
iluminação e nós como Vereadores visitar os bairros e vemos a necessidade
dos bairros que se encontram muito escuros, vem e pede limpeza da Praça,
feia e abandonada, desagradável chegar visitante e ver sujeira, fazer o
melhor. O Edil Silvio Bueno comentou que o colega está correto e hoje
graças a Deus temos recurso e cobrar do Prefeito, e aprovada a Lei é para
isso, tem que iluminar mesmo, está escuro já esteve várias vezes lá, paga
iluminação para isso e pede para melhorar os munícipes do bairro. O Edil
João Batista comentou que nada mais justo, reivindicar melhorias no
bairro, estamos pagando a iluminação e está de parabéns. O Edil Adalberto
Rodrigues cumprimentou o colega Paulo, e lembrou-se da inauguração da
Praça e era bonita, tem obelisco e tem que restaurar, está faltando luz e o
povo merece. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado
por unanimidade e nominalmente; 3) REQUERIMENTO N° 040/17, de
autoria do Nobre Edil Paulo Roberto. (foto antes e depois)-ASSUNTO:
Readequação na escada do Bairro São Benedito-DESTINO: Executivo
Municipal/Secretaria M. de Obras. Em discussão, o autor comentou que
esse requerimento pedido para votação, está situada na escadaria do Mi,
reparar o atual estado em que se encontra a escadaria e o que acontece tem
cadeirante, analisar os colegas carregar cadeirante ali no estado da escada,
desleixo total, é dever e obrigação, colocar o que pretende e que envie ao
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Executivo, não que faça desse jeito, mas, necessidade completamente
diferente, não pode ser feita a rampa que passe carro, senão a MRS isola a
área rampa e pedestre, separado com corrimão, socorrerá pessoas tanto de
um lado quanto de outro da linha, pronto socorro e será útil e pedem, vê a
necessidade e fica a critério dos Edis. O Edil Silvio Bueno comentou que
está correto, fez pedido no mandato passado para isso, problema com a
MRS não permite, tudo isso está certo, direito de ir e vir é par todos, dos
cadeirantes precisa locomover e dar pela foto, acertar o mato está muito
grande, é para todos e o Executivo vem trabalhando bastante com limpeza,
requerimento correto. O Edil Paulo Roberto comentou que caso haja
complicação o Executivo entra com parceria com a MRS. O Edil Silvio
Bueno comentou que eles não permitem construir coisa na beira da linha,
mandar para a MRS, tentar ajudar com todos assinando, com permissão da
MRS. A Presidência comentou que prioridade é o guard-rail está caindo. O
Edil Paulo Roberto comentou que as pessoas cadeirantes precisarem usar o
guard-rail vai para baixo, está podre. Em única discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente; 4) REQUERIMENTO N° 041/17,
de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto- ASSUNTO: Inserção de
braços de luz e colocação de postes final da Rua Benedito Duarte - Santo
Antônio-DESTINO: Executivo Municipal. Em discussão o autor comentou
que essa rua é do Benedito Duarte, Bairro Santo Antônio, chamada Nova
Santo Antônio, uma rua que já tem nome, pode receber melhorias e esteve
lá com o Roque Justino de Campos Neto, e tem de 8 a 10 postes, somente o
primeiro poste tem o braço de luz e o que acontece se colocar mais três
postes vai ao término da rua e com muitas casas e tem mato para todo o
lado, não citou e pede limpeza da rua, pede ao Executivo passar a Patrol
rua de ponta a ponta não tem como caminhar e tem nome, cuidar desse
setor, pede melhoria. A Edil Paula Elias comentou que na verdade esta rua
consta no Projeto de Lei readequação para pagamento de energia elétrica,
consta e foi bem lembrado, precisa limpar, mas já consta para iluminação.
Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado por
unanimidade nominalmente; 5) REQUERIMENTO N° 042/17, de
autoria do Nobre Edil Paulo Roberto- ASSUNTO: Inserção de braço de
luz e readequação de rampa na Rua Ver. José Alves de Oliveira. (foto antes
e depois)-DESTINO: Executivo Municipal. O Edil autor comentou que
bem provável todos conhecem, beco, viela e posteriormente dar nome
de um falecido dali, fez visita ali para homenagear e vejam na foto a
situação, fica assim, descer é difícil e tem um poste amarelo, pediram
colocar poste, sugeriu braço de luz, clareia ali e o beco vai longe com
muitas casas. Comentou que conhecem a Rua do Caio Professor e ela
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tem o nome do pai do ex Vereador Edmundo, pede melhorias ali, tem
pessoas idosas com cadeirantes, tem problema com prostituição e
drogas à noite, o Executivo analisar, e está alegre em ajudar. Em única
discussão e votação foi o requerimento aprovado por unanimidade e
nominalmente; 6) REQUERIMENTO N° 043/17, de autoria do Nobre
Edil Adalberto Rodrigues da Silva-ASSUNTO: Corte de árvore no
Bairro São Geraldo-DESTINO: Executivo Municipal/Fiscal Meio
Ambiente. Em discussão o Edil autor comentou que esta árvore está
inclinada para cair na casa dos caras, já pediu e a turma da Prefeitura
esteve lá não cortaram e só podaram. A Presidência indagou se é na
rua de cima. O Edil Adalberto comentou que fica na rua de cima,
perto da turma do Fubá, terreno do Sgto Araão, pede e tem que ser
perante a Lei, mas tem que cortar. O Edil Silvio Bueno comentou que
está correto, e pediu no mandato passado, tem medo de cortar e cair
em cima da casa; pediram até para o Corpo de Bombeiros e não
vieram. O Edil Adalberto comentou que se derem permissão vai lá e
cortar, usar a lei. O Edil Paulo Roberto comentou que tem que pedir,
tem risco e está certo está difícil, o Executivo está com vontade de
trabalhar e fazer coisas bonitas para a nossa cidade. O Edil Silvio
Bueno comentou que hoje tem administração diferente. O Edil Paulo
Roberto comentou que é pedir mesmo, fazer melhoria e evitar
acontecer. O Edil Silvio Bueno comentou da administração difícil
anterior, nada a indicação está correta, requerimento correto, a
Prefeitura Municipal não corta por isso. O Edil João Batista comentou
que o Executivo dará atenção lá. O Edil Adalberto Rodrigues
comentou que foi feito o pedido, pode cair em pessoa ou machucar
criança, vai aguardar a resposta. Em única discussão e votação foi o
requerimento aprovado por unanimidade e nominalmente; 7)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/17, de autoria da
Mesa Diretora que “Dispõe sobre doação em caráter definitivo à
Prefeitura Municipal de Queluz, o Relógio de Ponto Digital e
suprimentos”; (SOMENTE LEITURA c/ cópia aos Edis)- 8)
INDICAÇÃO N° 019/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala Macedo-ASSUNTO: Adequação na Legislação sobre limpeza
urbana-DESTINO: Executivo Municipal;9) INDICAÇÃO N° 020/17, de
autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva- ASSUNTO:
Disponibilizar atendimento aos moradores da Zona Rural e Bairro
Fogueteiro-DESTINO: Executivo Municipal; 10) OFÍCIO GP N° 110/17,
responde ao Requerimento n° 018/17, de autoria do Nobre Edil
Adalberto Rodrigues, sobre o quadro de funcionários da Empresa Enova
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Food’s; 11) OFÍCIO GP N° 119/17, responde ao Requerimento n°
011/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre restauração da
Praça Geraldo da Silva no Bairro Figueira; 12) OFÍCIO GP N° 118/17,
responde ao Requerimento n° 032/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto, sobre Cesta Básica aos servidores Municipais; 13) OFÍCIO GP
N° 117/17, responde ao Requerimento n° 007/17, de autoria da Nobre
Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre vagas especiais na Rua
Prudente de Moraes;14) OFÍCIO GP N° 116/17, responde ao
Requerimento n° 004/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala Macedo, sobre manutenção acesso Usina Paulista; 15) OFÍCIO
GP N° 115/17, responde ao Requerimento n° 006/17, de autoria da
Nobre Edil Kácia Maria Nemetala, sobre manutenção escadaria acesso
Bairros São Benedito e São Geraldo; 16) OFÍCIO GP N° 113/17,
responde ao Requerimento n° 010/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo, sobre manutenção calçamento na Rua Pedro Maciel; 17)
OFÍCIO GP N° 112/17, responde ao Requerimento n° 009/17, de
autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre restauração das
praças e asfalto em local específico; 18) OFÍCIO GP N° 111/17, responde
ao Requerimento n° 008/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto
Rodrigues, sobre redutor de velocidade Av. José Messias de Paula França;
19) CONVITE DA POLÍCIA MILITAR DIAS: 07 E 24/03/17 - Lorena
e Guaratinguetá/SP; (c/ cópia aos Edis). EM SEGUIDA, FOI DADO
INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE
A EDIL KÁCIA MARIA QUE cumprimentou a todos e solicitou um
Requerimento ao Executivo com cópia para a Elektro, discutimos muito
sobre a iluminação a taxa de iluminação tem sido muito questionada pelos
Munícipes, e sempre foi de acordo com a taxa de iluminação, em outras
cidades já tem e cobrada e nós temos que nos adequar e cobrança nem
diretamente ao Executivo, porque esse dinheiro não está vindo para o
Executivo, mas diante do excesso de serviço e da nossa posição como
agentes fiscalizadores, gostaria de requerer que nesses dois meses onde já
houve a arrercadação, então a Elektro nos informe o ganho real e efetuado
o repasse, por mais que se fale a longo prazo esse dinheiro vai cair, ele já
caiu e a Elektro de uma certa, nós não sabemos enquanto Munícipes, ela
não presta serviços adequados aos cidadãos, muitos vem reclamar para sua
pessoa, quando vão reclamar que uma luz queimou no bairro deles, os
responsáveis falam que é a Prefeitura e a luz fica queimada e não há mais
motiva para a Elektro dar esse tipo de resposta, tem esse repasse de taxa e
que pedir ao Executivo as providências cabíveis, com cópia para a Elektro
do que foi arrecadado, onde foi repassado e o que está sendo feito com
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esse dinheiro, somos Vereadores e temos que cobrar, pois somos cobrados
e somos cidadãos. O Edil Silvio Bueno comentou de fazer o requerimento
com Ofício direto para a Elektro, eles vão responder também para nós. A
Presidência comentou que o Francisco por coincidência levou Ofício na
Elektro e um servidor da Elektro disse que o primeiro passo é a
comunicação para 0800, constar a reclamação lá, e vão dar resposta ao
Ofício e reclamam, fazendo a ligação 0800 registrar ocorrência em 48
horas para resolver. O Edil Silvio Bueno comentou que a colega quer saber
sobre o dinheiro arrecadado o que faz. A Edil Kacia Maria comentou que o
munícipe sabe do 0800, daí a virem trocar é uma outra história, sabemos
disso e não é desse ano ou do outro; agora mais do que nunca onde a
população paga, não é justo ver trabalho sem ser realizado, então
requerimento para a Elektro com cópia para o Executivo desses 2 meses,
orçamento, o que entrou e onde foi gasto, com planilha, cópias de
pagamentos na cidade, precisamos dar resposta para a população o que
vem sendo cobrado. O Edil João Batista indagou de quem seria a obrigação
da troca da lâmpada da Prefeitura ou Elektro. A Edil Kacia Maria
comentou da Elektro. Em única discussão e votação foi o requerimento
aprovado por unanimidade e nominalmente. Continuou a Edil Kacia Maria
solicitando um Requerimento para Elektro com cópia ao Executivo para a
troca de lâmpadas no Viaduto perto da Rua Ciriano de Moraes Borges,
reclamação via internet estão queimadas e não quebradas, segurança do
munícipe. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado por
unanimidade e nominalmente. A Edil Kácia Maria solicitou um
Requerimento para a Elektro e com cópia de Ofício para o Executivo
Municipal, tendo em vista que faz as reposições das lâmpadas;
imediatamente de urgência um requerimento para a troca das lâmpadas do
Viaduto onde passam os carros, na Rua Ciriano de Moraes; olhou e está
tendo reclamação via Internet, estão queimadas e não quebradas, trocar
pela segurança do Município. A Presidência colocou o Requerimento em
votação e foi aprovado por unanimidade e nominalmente. A Edil
Kacia Maria no uso da palavra, solicitou um Ofício para o Prefeito
Municipal, tendo em vista que já um ano aproximadamente, ela foi
notificada pela Justiça para tomar providências no Campo de Futebol e a
Quadra, porque estavam inadequados e não respeitaram certas
regulamentações e que fosse visto isso com a máxima urgência, 1° de maio
está ai e a população vai cobrar e ver com antecedência e se já atingiram as
metas e ordens judiciais e não haver problema para esse ano como no ano
passado. A Edil Kácia Maria comentou que essa semana comemora o Dia
Internacional da Mulher, parabenizou a Vereadora Paula, a todas as
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funcionárias da Casa e as mulheres de nossa cidade que lutam bravamente
para sustentar seus filhos e para manter a casa, sabendo que tem a falta de
emprego na cidade; e estamos tentando consertar isso e pede para as
mulheres que estão assistindo a Sessão de Câmara agora; sejam mais
atuantes na política do nosso Município e na política do nosso país poucas
mulheres ocupam cargos, e governadora agora só uma hoje e Vereadoras
14% e nós mulheres somos de fundamental importância para a política do
nosso país, mantemos nossa casa, filhos e trabalhamos fora, então
parabeniza a todas as mulheres de nossa cidade e mais atuantes na política
de Queluz, tem muita mulher boa e competente e precisa somente de um
espaço para estar aqui junto de nós. No aparte o Edil Paulo Roberto
indagou da colega Kacia sobre o Viaduto é o que atravessa a Rodoviária?.
A Edil Kacia mencionou o de veículos. O Edil Paulo Roberto comentou
de fazer um requerimento sobre a travessa do viaduto que vai para a
Padaria, está bem horrível ali, tudo repercute no Prefeito. A Presidência
comentou que o colega Gustavo já fez o requerimento na última Sessão. O
Edil Paulo Roberto parabenizou e comentou que estamos atuantes no
trabalho. No uso da palavra o Edil Paulo Roberto fez um requerimento
pedindo placa Lourival Justino de Campos, fica desagradável para a
cidade, visitantes e pessoas para fazer entrega não tem placa, solicitou ao
Executivo por Ofício e por isso leva ao conhecimento dos Edis. Comentou
que solicitou um Ofício a Viação Sampaio e que mandasse para os Edis um
responsável para conversar sobre a retirada dos horários dos ônibus de
Queluz. A Presidência comentou que eles entraram em contato com a
Câmara e marcaram para 5^ feira às 14 horas. O Edil Paulo Roberto
comentou que será na 5^ feira, às 14 horas e gostaria de convidar os
colegas para comparecer e dar aquela força, nesse retorno dos horários e 2^
feira o ônibus vai lotado e aproveitar para sugerir um micro-ônibus no
meio da semana para os munícipes que trabalham fora. Solicitou um Ofício
sobre a Fazenda Velha da Figueira, onde morou o falecido Tomé e esteve
lá, está precário e pede que a Adriana faça ao Executivo para passar a
Patrol, e quando termina o asfalto da Figueira parte baixa até a casa do
Tomé, o povo agradece e por fim agradeceu os votos de seus
requerimentos, todos estão de parabéns para trabalhar pelo eleitor e tem
certeza todos estão de parabéns. Em seguida, a palavra foi direcionada
ao Edil Adalberto Rodrigues que cumprimento à todos e parabenizou
os Organizadores do Carnaval, muito bem organizado, bonito, poucas
brigas, então vai para os organizadores que fizeram e ao Executivo.
Comentou sobre uma rua que já está com problema e olhamos e ela fica
onde caiu o muro do São Geraldo, o que acontece com o pau fincado e faz
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tempo, não dá para passar dois carros, apenas um e perguntou ao morador
do lado e vai pedir um ofício para o Executivo tapar o buraco, sumiu a
canaleta e constantemente cai criança com bicicleta, gente de moto à noite
e foi pedido para isso, muitos problemas e a colega Paula sabe. A Edil
Paula Elias comentou que é na Rua Pedro Maciel. O Edil Adalberto
Rodrigues comentou e parabenizou do trabalho do colega João Batista na
Serra com os moradores, pergunta para todos e fez o pré carnaval no
Bairro. O Edil João Batista comentou que é iniciativa do Thomaz. Em
seguida, a palavra Livre foi direcionada ao Edil João Batista que
reiterou o que foi falado pelo colega Adalberto e falou do agradecimento
ao prefeito, Vice-prefeito e Thomaz e ao Eduardo, pelo lindo carnaval de
nossa cidade, foi bem falado e espera o melhor do que das outras vezes que
já foi feito. Após, a palavra livre foi dada ao Edil Silvio Bueno que
cumprimentou a todos e comentou que falaria da iluminação da Dutra e a
Kácia fez e serão tomadas as providências. Comentou sobre o carnaval e
muitos anos não vinha no carnaval e mora aqui, não vinha à Rua por tudo o
que estava acontecendo aqui e sem perspectiva para melhor e nesse ano
veio, gostou e veio nas 5 noites e não viu brigas, excelente, familiar, então
parabenizar ao Prefeito, Thomaz e Edu, animaram, realmente fizeram um
excelente carnaval em Queluz e comentou que dia 04 de março foi o
aniversário de Queluz e o Prefeito infelizmente não teve condições de fazer
evento, passou o carnaval e veio o aniversário de Queluz, é complicadom,
não tem verba para isso. Comentou que viu o recadinho aqui e fala sobre
sua pessoa, quando sair do Plenário e pedir permissão, está correto; e não
comunicou ao Presidente e nem aos Edis, pois tem problema urinário e
toma remédio para isso e para pedir permissão aos colegas e parar, fica
chato, então pediu a Presidência permissão quando sentir necessidade de se
retirar da Câmara, como fez Sessão passada, procura não sair. Comentou
por último que o colega Adalberto lembrou bem do carnaval da Serra, 1^
vez lembraram lá, onde o colega João Batista tomou a frente com o
pessoal, Bairro afastado da cidade e lá precisa, estão todos de parabéns por
esta iniciativa, Executivo e Secretarias e continuar a melhorar, temos que
trabalhar pelo nosso mandato e os quatro anos perdido, por a cidade em
ordem e todos estão de parabéns. Em seguida, a Edil Paula Elias no uso
da oratória cumprimentou a todos e externou os parabéns ao Secretário
de Cultura, pois esta Secretaria foi uma das que criticou no mandato
passado, faltou para eles criatividade, infelizmente é uma festa de que não
gosta, mas, a família vive ativa e parabenizou ao Executivo e
organizadores, festa bonita e que não se via mais, a população adorou, não
houve críticas e estão de parabéns. Em seguida, a Edil Paula Elias fez um
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requerimento para a VISA, problemas com animais, cachorros na ponte,
dois funcionários seus foram mordidos, então olhar com carinho os cães
abandonados, são tratados até pelo Sr Luiz Fiscal trata, mas estão
perigosos, passa de moto ou a pé eles agridem. A Presidência comentou
que marcam território. A Edil Paula Elias comentou que fosse visto, tratar
o que acontece vacina para raiva. O Edil Presidente comentou se não seria
Zoonoses. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado
por unanimidade e nominalmente. Em aparte o Edil Silvio Bueno
comentou que conversou com o Prefeito e a festa da moranga vai voltar,
uma satisfação para a cidade, precisa mesmo, atrair turistas, cidade bonita.
Comentou que nós queluzenses sabemos receber o próximo, temos alegria
em receber o próximo, e as festas não é só um modo de se gastar dinheiro,
mas mostrando a cidade ao turista gostam e voltam; usa o restaurante,
padaria, dormem; arrecadação para o Município e é uma pena, com todo o
respeito aos donos de restaurantes, está faltando restaurante na cidade para
receber o turista com uma picanha na tábua, prato diferenciado, todos estão
de parabéns, a comida é boa, falta restaurante e muitos vão para Areias
comer Tilápia, pizza forno a lenha, temos que incentivar. A Presidência
comentou que participou da reunião do COMTUR, o queluzense hoje, o
empresário tem que acreditar na cidade, acreditar, investir, divulgar, as
pessoas vem gostam e voltam; é um ciclo, tem comidas, mas repetitivas. O
Edil Silvio Bueno comentou que à noite não tem ficam fechados; tem
lanche. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que temos a Graal. O Edil
Silvio Bueno comentou que já é Dutra, falamos de dentro da cidade e tem
certeza que tem comércio para isso; em Areias vai gente de Queluz para
caramba. A Presidência comentou que futuramente vai aquecer o Turismo
Regional, as cidades se precisam e cada uma com seu potencial, da Estrada
Real histórico e mapa, mas não funciona. A Edil Paula Elias comentou
privilegiar o Município, falta isso, do comércio buscar aqui hoje e não
fora, prestigiar aqui, hoje não prestigiam aquele local; crítica é bem vinda
para crescimento. A Presidência comentou do Boticário aqui e vão para
Cruzeiro, deixam de comprar aqui e vão para Cruzeiro. O Edil Silvio
Bueno comentou em acreditar, do restaurante que falou faz falta servir tira
gosto e ter bom preço. Após, o Edil Luis Gustavo no uso da palavra
cumprimentou a todos e 1° apresentou uma Indicação para a Rua
Prefeito Antoninho França com vários buracos na entrada de Queluz,
começar a estar olhando ali, promover mudanças com atenção especial
junto com a Secretaria Municipal de Obras e Executivo. Em 2° um
requerimento a CCR Nova Dutra, a escadaria do Santo Antônio e rampa
de acesso, os munícipes descem e crianças corrente e entram na faixa de
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rolamento quando saem do Santa Rita, na entrada do Município, Nova
Dutra adequar, solicita reiterar o pedido. Em única discussão e votação
foi o requerimento aprovado por unanimidade e nominalmente.
Continuou com o 3° um Requerimento Informação ao Secretário Municipal
de Saúde, sobre convênio para tratamento de alcoól, narcóticos, montar
grupo de apoio para os dependentes químicos e alcool, problema social,
acompanhamos os nossos jovens se perdendo nas drogas e bebidas, olhar
essa parcela da população jogada às margens. Em única discussão e
votação foi o requerimento aprovado por unanimidade e
nominalmente. Continuou o Edil Gustavo com a 4^ solicitação de uma
Moção de Aplauso, todos citaram o carnaval, Prefeito, Vice-Prefeito,
Diretor de Cultura e a Banda Os Incansáveis e realizou um carnaval nota
10 e que há muito tempo não se via e sabemos das dificuldades, amor,
carinho e dedicação superou as dificuldades, o Thomaz está aqui,
reconhecer e valorizar os profissionais que se dedicam nas atividades. Em
única discussão e votação foi o requerimento aprovado por
unanimidade e nominalmente. O Edil Gustavo em 5° pedido, parabenizar
o Edil Fernando por aceitar e participar do COMTUR e vai começar a
nortear e desenvolver o nosso Município e parabeniza por assumir este
compromisso e por último, em nome da Carla Janaína Cendretti gostaria
de convidar os Nobres Vereadores e com disponibilidade para 4^ feira dia
08 de março, às 07 horas da manhã, estaremos conhecendo o Centro de
Esterilização e ordena de cães e gatos, ver como funciona. Após, o Edil
Luis Fernando cumprimentou a todos e solicitou um Ofício ao
Executivo sobre as estradas rurais, como exemplo a sua em estado
precário, o pessoal tem lhe cobrado bastante, em sua parte passaram a
máquina e ficaram os buracos por causa da chuva, sem cantoneiro para
esgotar a água e o pessoal vem reclamando, destrói amortecedor de carros,
todos os dias tem uma reclamação e pede Ofício ao Executivo e ajudar a
população do seu pedaço. Comentou que a Fazenda do Ervilha está alugada
e bem movimentada, com emprego mais ou menos 20 funcionários e
passam por lá às 5 horas da manhã, melhorar e uma parte é de Areias,
então um Ofício ao Executivo para ajudar lá. Parabenizou o Prefeito pelo
Carnaval, Thomaz, Edu muito bacana, estão voltando as festas e o turismo
como a Festa da Moranga, depois São João e ainda Queluz reerguer o
Festival de Inverno, benquisto no caneco anos atrás, muito bem sucedido,
então o Secretário de Turismo empenhar, parabeniza e sabe que está difícil
o recurso e são poucos e no COMTUR fará parte no que precisar está
junto. A Presidência no uso da palavra da palavra agradeceu a todos que
o ajudam, o apoio e aos Vereadores e fica feliz em ver todos os Vereadores
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falam de bairros diferentes e situações diferentes, isso é sinal que realmente
nossa Câmara é diferenciada, estão todos atuantes, todos andando e
ninguém de olho vendado, enxergam a necessidade da cidade, e trazem
para cá, passa ao Prefeito e Vice-Prefeito e é positivo, reflete na gente e
governo e as coisas estão sendo feitas dentro do seu tempo, prioridades.
Apresentou os parabéns ao Vereador, responsáveis por setores, ao Thomaz
pelo Carnaval e já sabia que seria bom, pois é competente, põe a mão dá
certo, e o Edu que o ajuda, o Prefeito gosta de festa, era festa crescente a
festa da moranga um sucesso, turismo e referência positiva. O Edil Silvio
Bueno no aparte solicitou uma Moção de Pesar pelo passamento da
Dona Elza, mãe do Adilson, em nome de todos nós. Em única discussão
e votação foi a Moção de Pesar aprovada por unanimidade e
nominalmente. O Edil Luis Fernando no aparte reiterou a solicitação
do colega Silvio sobre restaurantes que é a sua área em 23 anos trabalha,
consegue desenvolver na gastronomia, todos aplaudem, o local é difícil e
no COMTUR com o Guilherme citou as duas casas abandonadas e que são
do Poder Executivo, e já falou com o Dominique e pediu para ver sobre o
imposto e se tivesse local, ambiente familiar, colaborar local da Prefeitura
para ceder e é em frente a Taboa, tem que demolir. O Edil Presidente
comentou se reformaria. O Edil Luis Fernando comentou de por no chão,
galpão de eucalipto, ambiente fácil de acesso, e no centro e ali está feio e
com bicho. A Presidência por fim fez os avisos finais da 4^ Sessão
Ordinária de 20 de março p. futuro, às 19 horas. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a 03^ Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr.
João Monteiro da Silva, em 06 de março de 2017, às 20:45 horas.
Presidente:
1° Secretário:
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