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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos três dias do corrente mês de abril de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e dezesseis minutos, na Sala das Sessões, Drº
João Monteiro da Silva, realizou-se a Quinta Sessão Ordinária da
Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do
Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência do
Senhor Carlos Mateus Gomes Garcez e Secretariada pelo Nobre
Edil

Luis

Gustavo

Silva

Ribeiro

(1º

Secretário),

com

o

comparecimento dos seguintes Vereadores: A Sra. Paula Elias da
Silva, Sr. Silvio José Bueno, Sr. João Batista Ribeiro Filho, Sra.
Kácia Maria Nemetala Macedo, Sr. Edil Adalberto Rodrigues da
Silva, Sr. Edil Paulo Roberto da Silva e o Edil Luis Fernando
Paulino. Em seguida, foram colocadas em discussão e votação as
Atas das Sessões: Ata da Sessão 4ª Sessão Ordinária de 20-03-17;
Ata da 18ª Sessão Extraordinária de 20-03-17; Ata da 19ª Sessão
Extraordinária de 20-03-17; Ata da 20ª Sessão Extraordinária de 2703-17 e Ata da 21ª Sessão Extraordinária de 27-03-17. Sendo
nominalmente aprovadas por unanimidade. Após, no Pequeno
Expediente foram apresentadas: 1º) Moção de Pesar - de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva - Assunto: Passamento da Sra.
Adriana C. Camilo - Destino: Familiares Enlutados. 2) Moção de
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Pesar - de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva Assunto: Passamento da Sra. Clélia Rosa (Bairro Figueira) Destino: Familiares Enlutados. 3) Moção de Pesar - de autoria do
Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva - Assunto: Passamento da
Sra. Mª das Graças Rodrigues da Silva (Centro) - Destino:
Familiares Enlutados. O Nobre Edil Silvio José comentou antes da
discussão podiam também dar uma Moção de Pesar pra família do
nosso Vereador Fernando, que veio a falecer o pai dele, não sabe
dizer se o conhecia, mas, conhece bem o Vereador e grande amigo
Fernando e, sentiram por ele esta perda. Então, podiam também
mandar uma Moção de Pesar aos familiares dele. Sendo assim
concordado por todos os Edis presentes. Em discussão foi
Aprovada a Moção de Pesar aos familiares do Vereador Fernando.
Em discussão o Nobre Edil Adalberto comentou a Moção da
senhora é uma que morava aqui em cima da Câmara Municipal,
coitada, estava sofrendo, passando por momento difícil e lembrouse dela. E, a outra Moção é a menina da dona Clélia que também
morreu cedo, gente muito conhecida, uma pessoa daqui de Queluz
mesmo, o que desejo é que Deus os abençoe e coloque a alma
deles em um bom lugar. Em discussão e votação foram as Moções
de Pesares Aprovadas por unanimidade.
4) Requerimento de Informação nº 059/17 - de autoria da Nobre Edil
Paula Elias da Silva - Assunto: Informações de Convênio e
captação de recursos – Destino: Executivo Municipal. Em discussão
a Nobre Edil Paula Elias comentou ficou bem claro que é
informação mesmo, porque perderam muito prazo de convênios, de
busca de recursos para o nosso Município na gestão passada.
Então, é importante para nós Vereadores saber quem são as
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pessoas responsáveis, quem que está providenciando isso, os
prazos, o que já foi feito pra poderem acompanhar. O Nobre Edil
Silvio José comentou parabéns Paula, isso é tanto verdade que o
Prefeito, uma verba que este Edil havia conseguido na época do ex
Prefeito José Celso, em novembro de 2012, uma verba pra Quadra
da Porteira no valor de cento e cinquenta mil reais, depois, a ex
Prefeita com seu Secretário não tiveram capacidade de buscar essa
Emenda, mas, graças a Deus o Prefeito já está se mexendo e essa
Emenda ainda está à disposição pra Queluz. Então, é uma verba
que na Quadra da Porteira vaio poder colocar bancos, trocar toda a
parte de taco, iluminação, enfim, vamos ter a Quadra zero bala, até
a parte de telhados vão poder também trocar lá, pelo menos a
verba na época era pra trocar taco e pra fazer tudo isso. E, essa
verba, por uma sorte do nosso Prefeito, que está com muita sorte
graças a Deus, está conseguindo recuperar essa verba. Mas, o
Requerimento da Vereadora Paula veio numa hora oportuna porque
assim vão poder passar maiores informações. Falou de uma
Emenda, mas, vai ter muito mais que o Prefeito terá a chance de
requerer, tomara a Deus. Então, acha ótimo este requerimento, a
nobre Edil Paula está de parabéns. O Nobre Edil João Batista
Ribeiro Filho comentou também acha que a nobre Edil Paula está
de parabéns, assim vão poder saber onde estão essas Emendas e
onde serão aplicadas pra poderem assim transportar a informação
aos eleitores, nada mais justo e mais certo você ter isso. Parabéns
Paula. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou também deseja
os parabéns à nobre Edil Paula, é isso aí. 5) Requerimento nº
061/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva - Assunto:
Inserção de braços de luz e colocação de postes ao final da Rua
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Geralda Maria Vieira de Carvalho - Destino: Prefeitura Municipal.
Em discussão o autor comentou esta Rua fica situada na divisa da
ponte Chico Lito, à direita, no início da Rua tem dois postes, então,
quando chega lá no final da Rua é uma escuridão tremenda alí.
Então, aproveitando esta taxa de iluminação vai fazer este pedido,
isso vai servir a todos os moradores daquela área, porque alí,
emenda com a Cascatinha lá em cima e é uma escuridão tremenda
servindo pra ponto de drogas. Então, não é mais do que justo estar
pedindo este requerimento para o Prefeito vir a colocar pelo menos
dois postes pra clarear aquela situação. Em discussão e votação foi
o Requerimento Aprovado por unanimidade. 6) Requerimento nº
062/17 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo –
Assunto: Reforma da Escola de Música Sérgio Antônio Camilo Destino: Prefeitura Municipal de Queluz. Em discussão a autora
comentou pediu pra que fizesse esse Requerimento tendo em vista
que é um prédio público, está abandonado, servia como escola de
música pra uso das crianças e adolescentes e a gestão passada
fechou porque não conseguiu reformar e está lá fechado e, poderia
estar sendo utilizado e não reformaram e, acha um desperdício de
dinheiro público e uma falta de respeito com a gestão que
conseguiu esse prédio e com os Munícipes que não estão fazendo
o uso desse prédio, então, foi por isso que fez este requerimento,
acha que tinham que dar andamento e cobrar da gestão atual pra
que de um destino à este prédio de forma que ele volte a ser
utilizado pelas crianças como escola de música, o que era
antigamente. Escola de música como era. O Nobre Edil Silvio José
comentou parabéns Vereadora Kácia pelo requerimento, está certa,
antigamente tínhamos o Projeto Guri, tinha a escola de música
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também e eles fecharam, não sabe se os colegas têm
conhecimento disso, mas, eles fecharam o Projeto Guri porque a
Prefeita, a Prefeitura não pintou o prédio e não fechou as goteiras.
Então, perdemos o projeto Guri em nossa cidade por causa disso,
olhem só a péssima administração que foi, por tão pouco tomaram
o nosso Projeto Guri e, tínhamos mais de sessenta crianças
estudando em nosso Projeto Guri. Mas, voltando à escola, a colega
Vereadora está de parabéns, tem informações também de que o
Prefeito está correndo atrás, tem informação de que foi feita uma
reunião e nós devemos receber ajuda de um empresário lá pra
reforma do prédio. Então, a colega está de parabéns, têm que
requerer mesmo e é mais um apoio para que o prefeito consiga, se
ele não conseguir que faça por conta da Prefeitura pra podermos
voltar e trazer o nosso Projeto Guri de volta pra nossa cidade, trazer
nossa escola de música pra Queluz, parabéns Vereadora. A Nobre
Edil Paula Elias comentou até mesmo porque foi mais um dos
Projetos que perdemos por falta de, entregar no prazo lista das
nossas crianças interessadas, porque não houve uma comunicação
da gestão passada para Cachoeira Paulista ou São José dos
Campos, com relação às nossas crianças e, de repente chegou
todo mundo recolhendo os instrumentos da escola de música,
justamente pela mesma coisa, falta cumprir de cumprir prazos,
existe um prazo, uma data e outras coisas mais também. Mas, a
Vereadora está de parabéns. O Nobre Edil Silvio José comentou é
aquilo que falou, é falta de compromisso, de uma pessoa que saiba
administrar, além da Prefeita não saber administrar, os , assessores
também eram péssimos, falou durante os quatro anos e falou
quando eles saíram também, porque não é possível acontecer o
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que aconteceu em Queluz à quatro anos atrás, deixar acabar nossa
cidade é revoltante, é revoltado com isso até hoje, perdemos muito,
pra quem tinha uma Santa Casa ótima, perdemos a Santa Casa,
pra quem tinha Projeto Guri, Projeto Zico, Projeto Guri de Basquete,
chegamos a ter o Projeto Guri de Basquete, não sabe se os colegas
sabem disso, tudo certinho e perdemos, perdemos tudo, não temos
nada, agora temos que começar do zero, isso é um absurdo, mas,
Deus quis assim e o povo também, fazer o que. O Nobre Presidente
comentou vamos corrigir isso se Deus quiser. O Nobre Edil Paulo
Roberto comentou crê que esse Requerimento da Vereadora vai
alertar bastante o Prefeito, nosso Executivo e, as intenções do
Prefeito é fazer sempre o melhor, não iniciou ainda a obra, pois,
está tudo se iniciando agora e os encarregados, da forma que eles
estão fazendo tem certeza de irão tomar as providências. O Nobre
Presidente comentou a Vereadora está de parabéns. Também já
ouvir falar que estão estudando a possibilidade de reformar. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. 7) Requerimento nº 063/17 - de autoria dos Nobres
Edis - Assunto: Órgão do Ciretran no Município de Queluz - Destino:
Executivo Municipal. Em discussão o Nobre Edil Silvio Bueno
comentou este Requerimento ele é muito importante pra nossa
cidade, na gestão passada quem lutou muito pra que a Ciretran
viesse aqui pra Queluz foi o ex Vereador Chiquinho. Mas, a ex
Prefeita não quis, não tinha espaço não tinha nada. Conversando
com o Prefeito, ele cede o espaço pra gente colocar o Ciretran em
Queluz e é uma coisa boa que vai ajudar não só Queluz, vai ajudar
o Vale Histórico, porque, porque se nós tivermos o Ciretran em
Queluz o pessoal de Areias, por exemplo, pode vir tirar sua carteira
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aqui, resolver seus problemas de trânsito aqui em Queluz, pessoal
de São Joé do Barreiro, podemos pegar esse Vale todo, pegam
esse vale. Aqui, temos no mínimo uns quatro mil veículos, no
mínimo em Queluz, só isso já Ciretran em nossa cidade e, se o
Prefeito tem o espaço que pode ceder pra Queluz, pra que seja
montado o Ciretran nada melhor, já pensou, podermos tirar nossos,
os munícipes poderem tirar sua carteira aqui em nosso Município,
que maravilha que não vai ser, pois, hoje em dia temos que ir para
Cruzeiro, tendo que se sujeitar ao horário da hora lá, é só gasto,
sendo que poderão fazer isso aqui e outros benefícios que terão
para a nossa cidade. Então, este Requerimento é um projeto, um
Requerimento que fizemos para o Executivo em nome de todos os
Vereadores, acha que todos concordam com os motivos do
Requerimento, realmente é um Requerimento muito bom. E, este é
um dos motivos que acha que precisam sim disso aqui em Queluz,
perdemos muito espaço e é hora de recuperarmos e este é um
novo começo, recuperar o que perdemos em nosso Município,
vamos recuperar e dar um passo à frente. O Nobre Presidente
comentou como o Vereador Silvinho falou, temos que fazer
acontecer, em um ano compensar o que perdeu em quatro anos. 8)
Requerimento nº 064/17 - de autoria do Nobre Edil Adalberto
Rodrigues da Silva – Assunto: Abertura da Rua Braz Leme – Bairro
São Geraldo - Destino: Prefeitura Municipal/Departamento de
Obras. Em discussão o autor comentou essa Rua ela pega no São
Geraldo, foi cortado o morro nela e ela vai até o segundo poste de
luz, dalí para frente mora gente só que é um caminho pequeno por
onde tem que passar. O Nobre Edil Silvio José comentou depois da
Rua de cima. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou é
7

descendo ela. O Nobre Edil Silvio José comentou é a Rua da casa
do Dito. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou isso mesmo,
dalí pra frente agora está cheio de casas e, abrindo essa Rua não
tem esgoto, quer dizer, é uma coisa meio que incompleta, então,
acharia que o Prefeito poderia e vai ter que abrir uma Rua alí e, o
povo quer uma Rua, porque antigamente não se tinha muitas casas,
agora, hoje tem casa pra cima e pra baixo e, essa rua ela é sem
saída, ela não tem saída. Então, esteve lá, olhou tudo e, resolveu
pedir aqui, porque nada mais justo porque todo mundo tem o direito
de ir e vir e, tem espaço pra abrir a Rua, ninguém catou o espaço
da Rua, a Rua está lá e tem espaço, vai até no final do Magrinho
que trabalha na prefeitura e ela acaba alí. E, pra fazer nesta Rua,
pra isso que eles estão precisando, porque a de rede de esgoto
vaio passar lá e, a turma lá de cima não tem rede de esgoto, a rede
de esgoto deles é emendada a rede de esgoto do pessoal de baixo
e, já está dando problema com o pessoal de baixo, foi tudo
emendado. Então, aquela Rua existe, tem Rua, tem número de
casa, só que, é uma Rua incompleta. O Nobre Edil Paulo Roberto
indagou esta Rua não tem nome, mas, vai até o segundo poste só.
O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou tem sim, o nome é
Braz Leme da Silva. O Nobre Presidente comentou tem que
aumentar a Rua. O Nobre Edil Paulo Roberto indagou é nas
imediações alí em baixou ou é subindo a escadaria. O Nobre Edil
Adalberto Rodrigues comentou não, não. O Nobre Edil Silvio José
comentou é a Rua do Dito, você está na Rua de cima do São
Geraldo, é a outra Rua. O Nobre Presidente comentou Rua do
meio. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou é na Rua do
Dito. Talvez foi até falha da gente mesmo, isso já veio de seu
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Mandato, de outro Mandato e, sempre está indo lá, colocaram dois
postes lá e ficou por aquilo lá, só que, agora, está mudando, está
crescendo, as pessoas estão fazendo suas casas, então, eles estão
reivindicando porque eles querem uma Rua lá, até pra poder chegar
um táxi ou uma ambulância, pois, não chega ambulância lá, então,
se tem o nome de Rua tem que ter a Rua. 9) Projeto de Resolução
nº 002/17 - de autoria da Mesa Diretora, para Discussão e Votação
Única, conforme Artigo 67 – Inciso II – LOM - Assunto: Nomeia e
Altera Salas da Câmara Municipal de Queluz - Destino: Comissões
e Jurídico. O Nobre Edil Silvio José comentou está de pleno acordo,
o Presidente está tomando as providências pra que todas as salas
tenham o seu nome e, o Presidente está certo pra regularização
desta Casa de Leis. O Nobre Presidente comentou manteve os
nomes, mudou-se os setores, mas, manteve os nomes que são os
mesmos e, o Edil Paulo Roberto solicitou isso em uma das
primeiras Sessões, então, manteve se os nomes e mudaram só os
setores. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou no seu ponto de
vista estão aqui pra fazer e não pra dificultar em nada, se é pra
melhor, está de acordo. Em discussão e votação foi o Projeto de
Resolução Aprovado por unanimidade. 10) Projeto de Lei
Legislativo nº 007/17 - de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe
sobre a criação de Cargo em Comissão de Assessor Jurídico da
Presidência na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de
Queluz/SP, (com cópia aos Edis – 1ª discussão e votação com
Impacto Orçamentário) - Assunto: “Altera a Lei nº 348/2003” Destino: Comissões e Jurídico. O Nobre Edil Silvio José comentou o
Nobre Presidente está certo, precisa de ter alguém de sua
confiança e, foi feita só a alteração por motivos financeiros, mas, é
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um direito do Presidente, já esteve nesse lugar, então, o Presidente
tem que ter alguém de sua confiança a seu lado. Enfim, de sua
parte é a favor. O Nobre Edil João Batista indagou a Assessoria é
só da Presidência ou da Casa. O Nobre Presidente comentou
acaba dando assessoria para os Edis também, enfim, da Casa. Em
1ª discussão e 1ª votação foi o Projeto de Lei Legislativo Aprovado
por unanimidade 11) Projeto de Lei nº 015/17 - de autoria do
Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a receber
doações de Empresas privadas para aplicação em projetos sociais
e dá outras providências” – R. U, conforme Ofício GP/SMAJ nº
063/17- (Leitura com cópia aos Edis). 12) Leitura de Ofício Especial
– Comissão Permanente de Justiça e Redação - sobre informação
ao Executivo Municipal, para instrução de Pareceres pela Comissão
aos Projetos de Lei Legislativo nº 003 – 004 e 005/17, do Nobre Edil
Paulo Roberto, para conhecimento Legislativo. 13) Ofício GP nº
135/17 - responde ao Requerimento nº 021/17, da Edil Paula Elias
da Silva, sobre Antena da Vivo. 14) Ofício GP nº 142/17 - responde
ao Requerimento nº 032/17, da Edil Kácia Maria Nemetala Macedo,
sobre iluminação próximo a Rodoviária. 15) Ofício GP nº 143/17 responde ao Requerimento nº 027/17, de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto, sobre melhorias no Alto São Pedro. 16) OFÍCIO GP
Nº 144/17 - responde ao Requerimento nº 033/17, do Edil Adalberto
Rodrigues, sobre escadaria do bairro da Palha. 17) Ofício GP nº
145/17 - responde ao Requerimento nº 031/17, da Edil Kácia Maria,
sobre ampliação da entrada Escola Arco-Iris. 18) Ofício GP nº
159/17 - responde ao Requerimento nº 029/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo, sobre contratação de Fonoaudiólogo. 19) Ofício
GP nº 160/17 - responde ao Requerimento nº 026/17, de autoria do
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Nobre Edil Paulo Roberto, sobre ampliação lixeira da Rua Dr. José
Vicente. 20) Ofício Sabesp - responde ao Edil Adalberto Rodrigues
ao Ofício SV Nº 041/17, sobre bueiros na Rua Drº Oscar de
Almeida. Em seguida foi dado início ao Grande Expediente e com a
Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Gostaria de trazer aqui
uma questão que começou este ano Legislativo tem causado certo
aborrecimento e acredita que assim como sua pessoa os colegas
Edis tem passado pelo mesmo aborrecimento e acha que está na
hora de dar um basta. Sabemos que a responsabilidade atual é da
iluminação pública é da Elektro porque já tem uma decisão judicial
temporária, mas, uma decisão pra que a Elektro faça a iluminação
pública. Ela está recebendo através da conta de luz as taxas que
nós estamos pagando e, esta Edil não aguenta mais receber
reclamações da população que está tendo luz queimada e que a
Elektro fala que a responsabilidade é da Prefeitura ou que é pra
ligar para o 0800, está um jogo de empurra empurra e acha que não
tem mais condições de ficar do jeito que esta, pra todos nós e pra
própria Prefeitura. Acha que, deveríamos chamar os representantes
da Elektro aqui, juntamente com o Jurídico da Prefeitura e termos
uma reunião pra botarmos um ponto final nisso e apresentar pra
população quem é o responsável e como deve ser feito isso, porque
um fala outro fala e acaba que cai nas costas de todos os nove
Vereadores que estão aqui. Então, não tem mais como ficar, há
liga, há fala, há vai na Prefeitura, porque, está chato para nós
Vereadores, porque nós também falamos que é da Elektro e chega
lá a Elektro barra e não dá mais pra ficar do jeito que está, toda
semana reclama, toda semana tem uma reclamação. Então,
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gostaria de fazer um Requerimento, conversar com os Edis pra ver
se haveria a possibilidade de marcarmos uma reunião aqui, lhe
parece que o Prefeito tem uma reunião amanhã com eles, não sabe
qual o assunto, mas, ver a possibilidade através dos funcionários da
Câmara de ter um representante da Câmara lá pra levar este
assunto ao representante da Elektro pra poderem botar um fim
nisso e atender a população. O Nobre Presidente comentou hoje
chegou uma resposta dizendo que hoje que realmente é da
Prefeitura Municipal e, isso está acontecendo mesmo. Novamente
com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo
hoje foi na Prefeitura pra se resguardar disso, conversou com o
Jurídico embora já sabendo da resposta, o Jurídico da Prefeitura lhe
informou, é uma decisão judicial, eles já recorreram da decisão
temporária, não ganharam, não saiu nada ainda, por enquanto é da
Elektro a responsabilidade e, conversaram esta semana com uma
funcionária da Elektro que tem noção que já todos da Elektro foram
informados e estão cientes de que a responsabilidade é deles, só
que, como fica no boca a boca e disse me disse a população é que
está sofrendo. Então, ou damos um basta nisso ou vamos continuar
levando paulada e com razão. Então, gostaria de trazer à Mesa pra
ver o que acham e o que pode ser feito. Em aparte o Nobre Edil
Paulo Roberto indagou um Requerimento para. Em aparte o Nobre
Edil Silvio José comentou um Ofício convidando à Elektro pra
participar de uma reunião junto com os Vereadores. Em aparte o
Nobre Edil João Batista indagou a nobre Vereadora está falando de
que, de troca de lâmpadas ou braço de lâmpada. Porque na conta
de luz vem e que pagamos, vem que repassam o dinheiro para a
Prefeitura, isso já veio em sua conta, então, está querendo saber se
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a Vereadora está falando da lâmpada pra trocar ou o braço.
Novamente com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala
Macedo comentou está falando das duas coisas, por isso quer que
a Prefeitura esteja junto. Em aparte o Nobre Edil João Batista
comentou porque a Elektro fala que é da Prefeitura o braço.
Novamente com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala
Macedo comentou pra ficarmos numa situação clara, determinada,
do que é responsabilidade da Prefeitura e da Elektro, que quando a
gente manda um Requerimento ou Ofício pra Prefeitura se for o
braço eles vão falar também que é da Elektro, se for da iluminação,
como já aconteceu. Então, precisam delimitar e determinar qual é a
responsabilidade de cada um pra nós mesmos depois poder cobrar
o Executivo ou a Elektro. Quem está ficando com esse dinheiro da
taxa de iluminação, qual local que está indo, porque, requereu na
Sessão passada os balancetes dos meses, do dinheiro que está
indo, que fica e pra onde está indo, definitivamente pra quem está
ficando este dinheiro pra nós podermos cobrar porque, está vindo
nas nossas costas e não estamos conseguindo controlar isso, pois,
não sabemos pra onde está indo o dinheiro e de quem cobrar. Em
aparte o Nobre Edil João Batista comentou até onde sabe as
lâmpadas são trocadas, isso sabe pois já viu trocando, trocaram as
lâmpada queimadas, agora, sobre o braço não, não sabe, mas, lhe
falam na Elektro que a responsabilidade é da Prefeitura o braço de
luz, já a lâmpada é por conta da Elektro e, elas eles estão trocando.
Novamente com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala
Macedo comentou ontem mesmo viu uma reclamação no face
daquela parte do viaduto, que foi um dos Ofícios que foi pedido à
um ou dois meses atrás e, reclamando novamente, a iluminação da
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Rodoviária que a Prefeitura respondeu, já faz mais de mês e ainda
não foi trocado ainda. Então, a gente tem que ter uma cobrança
mais enérgica em cima disso. Em aparte o Nobre Edil João Batista
indagou se a nobre Vereadora já viu na conta de luz o que vem
cobrando de todos, pra quem é repassado. Novamente com a
Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo comentou
é isso que quer saber, pra quem está indo o dinheiro, têm que saber
pra onde está indo este dinheiro, por isso que têm que fazer uma
reunião com a Prefeitura e com a Elektro, todo mundo junto pra ser
determinado pra onde que vai este dinheiro. Em aparte o Nobre Edil
João Batista comentou saber, se queimou a lâmpada de quem é a
responsabilidade? Da Prefeitura ou da Elektro? Novamente com a
Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo comentou
pra onde está indo a taxa de iluminação? Quem que é responsável?
Se é a Elektro porque que está indo pra Prefeitura? Se é Prefeitura,
está tendo o repasse, como que vai ser feito? Tem que ser
determinado, delimitado e isso e tem que ser falado claramente
quem está com o dinheiro e quem não está e o que é
responsabilidade de um e de outro, porque a população está
sofrendo, nós Vereadores estamos sendo cobrados e não estamos
sabendo devolver pra população o serviço de qualidade e a
fiscalização que é responsabilidade nossa. Em aparte o Nobre Edil
João Batista indagou então, esse Requerimento que a Vereadora
está fazendo é pra Elektro informar a gente. Novamente com a
Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo comentou
queremos fazer uma reunião, mandar um Ofício pra eles virem aqui
pessoalmente, a Prefeitura vir junto pra nós conversarmos e saber
de cada um pessoalmente quem que é responsável pelo o que. O
14

Nobre Presidente comentou

na realidade sabemos que a

manutenção pela Lei pertence à Elektro, a manutenção, já o
dinheiro vem pra Prefeitura sessa taxa. Mas, a nobre Vereadora
está certa de reunirmos o Executivo com a Elektro e os Vereadores,
pra gente ter realmente o que vai responder porque cada hora, já foi
da Elektro, já foi da Prefeitura, voltou pra Elektro, voltou pra
Prefeitura e agora parece que voltou pra Elektro de novo, então,
isso é uma desgrama, é a nossa justiça, são as Leis do Brasil, cada
hora muda e nós ficamos sem poder dar uma resposta, mas, hoje
pelo sabe a manutenção, por exemplo, troca de lâmpadas, a
manutenção é da Elektro quem faz é a Elektro e o dinheiro da
Prefeitura, mas, a Vereadora está de parabéns e, o senhor
Presidente manda um Ofício convidando-os tanto o Executivo como
a Elektro pra fazer uma reunião juntamente com os Vereadores pra
poderem ter o que responder para os Munícipes. O Nobre
Presidente comentou o que aconteceu também essa semana lá no
bairro da Porteira, aí fez todo o procedimento, falaram pra ligar no
0800, aí o 0800 marca o protocolo, aí eles dão um número de
protocolo, daí, a resposta da Elektro era que já foi solucionado.
Mas, é isso, realmente é prudente saber a quem se dirigir, a quem
vamos oficiar. Novamente com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria Nemetala Macedo comentou saber pra poder levar à
população o que é de verdade. Continuando com a palavra
comentou que gostaria de fazer uma Indicação pra Secretaria
Municipal de Saúde, que tiveram a semana da Saúde da Mulher à
uns vinte dias atrás, uma Conferência com a secretária de Saúde
Marilda Uchoas, que levou à algumas indicações no Município e,
gostaria de indicar novamente, pra que prestássemos mais atenção
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à saúde da Mulher no Município através de políticas públicas
principalmente com relação à agressão e a violência contra a
mulher. Os casos de violência contra mulher tem aumentado muito
em casos de estupros, em caso de estupros de vulneráveis, casos
de violência doméstica e, o nosso Município não tem atendimento à
essas vítimas, psicológico, atendimento jurídico, pra pelo menos
indicar a vítima quais são os procedimentos que ela deve tomar um
e, essa é uma das bases do Crás através do Creas (Secretaria
Municipal de Assistência) e, nós precisamos com urgência rever
uma forma de atendimento à essas vítimas. Porque, é uma
violência velada, não temos conhecimento, mas, pra quem está
atuando na área, pra quem tem conhecimento nas Delegacias e na
área da Saúde, tem aumentando drasticamente em todo lugar,
principalmente em nosso Município, então, gostaria de indicar à
Secretaria de Saúde que fizesse o Projeto Assistencial pra dar o
amparo às mulheres vítimas de violência doméstica, se possível. E,
por último gostaria de fazer, não sabe se seria por Indicação ou
uma solicitação através de Ofício através da Comissão Permanente
de Justiça e Redação, esse Projeto nº 015/17 apresentado pelo
Executivo, no Parágrafo 1º está o Artigo 1º, 2º, 3º, 3º e 4, então, já
há um erro na digitação do Projeto. Segundo, no seu entendimento
terceiro e quarto um erro de digitação na Lei e no seu
entendimento, como faz parte da Comissão, o Projeto ficou muito
vago porque, ele não fala com relação à transparência até pra
eventuais novas gestões, não está dizendo nada que alguém possa
pensar errado não é isso, mas, precisamos pensar lá na frente e,
uma das maiores causas de corrupção no nosso País, no Município
e no Estado é repasse irregular, aí, vem um Projeto de Lei, não fala
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nada que vai ser repassado, que a cada Contrato vai ser passado
pro legislativo avaliar, aonde que está indo esse dinheiro? Qual o
valor e pra onde está sendo gasto, gostaria de através da Comissão
mandar um Ofício para o Executivo pra que eles fizessem uma
Emenda Modificativa no Artigo deste Projeto pra que ele ficasse
mais transparente e qual doação vai ser recebida e mandar pro
Legislativo avaliar essas doações. onde vai o dinheiro. Em seguida
com a palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto da Silva que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Gostaria de solicitar à
Secretaria da Câmara pra que fizesse um Ofício a pedido de
diversos cidadãos que moram alí naquela região na Rua Corifeu de
Azevedo Marques, alí perto da Química. Não sabe se o Ofício será
feito para o Prefeito, pois, pra Química acha que não pode ser,
porque, como disse os moradores, estão descarregando na
madrugada uma química no paraíba e, da Química pra baixo estão
destruindo alí a parte das plantações e a vegetação que existe por
alí, então, isso é muito sério e se realmente existir o que estão
falando, não sabe se cabe a quem fiscalizar isso. Então, gostaria de
colocar o senhor Presidente e os nobres colegas Edis a par e pede
ao Jurídico pra que informasse pra onde vai ser mandando este
Ofício. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou o nobre colega
Edil tem que mandar este Ofício pra Secretaria do Meio Ambiente e,
se isso for verdade encaminhar direto pra Cetesb, mas, primeiro
veja se é verdade. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil
Paulo Roberto da Silva comentou tem que ter uma fiscalização.
Então, pede à Secretaria da Casa pra que encaminhe o Ofício para
a Secretaria do Meio Ambiente. Solicitou ainda Ofício sobre a
colocação da placa de indicação alí próximo ao Maguila, é a mãe da
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Rose, o nome dela é Alaíde de Oliveira Narcizo, na Nova Queluz,
subindo alí aquele senhor que tem apelido de Tatu, existia a placa
alí, inclusive, foi na gestão passada que deu o nome daquela Rua, o
nome dessa senhora, tiraram a placa, é desagradável, fica chato
pra nós Queluzenses, Vereadores, o cidadão chegar com a
encomenda pra fazer a entrega e não acha, é chato, desagradável.
Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou a nossa sinalização é
péssima. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva comentou, mas, vamos trabalhar, estamos
rodando Queluz e estamos vendo a necessidade e estamos
pedindo, creio que o Executivo irá tomar essas providências.
Comentou que gostaria de fazer uma pergunta à Vereadora Kácia,
não sabe se foi a segunda ou terceira Sessão passada que esta fez
um Ofício pedindo ao Prefeito que informasse sobre a prestação de
contas aqui da área de eventos e, quer dizer, já se passou quase
três meses e este Vereador ainda não viu a prestação de contas. O
Nobre Presidente comentou não chegou ainda a resposta do
Requerimento, foi Requerimento que a Vereadora Kácia fez.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva comentou gostaria de saber, todos estão ansiosos pra saber
os gastos. A Nobre Vereadora Kácia Maria comentou o prazo já se
foi. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva dirigiu-se à Vereadora Kácia dizendo que estava com a
palavra. Então, gostariam de saber o que houve, o que aconteceu,
enfim, todos querem saber. O Nobre Presidente comentou poderia
reiterar o Requerimento. A Nobre Vereadora Kácia Maria comentou
pode, por favor, até iria mesmo pedir pra reiterar o pedido, estava
só aguardando pra próxima Sessão porque às vezes nesse prazo
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poderia já ter vindo, mas, o prazo já se esgotou e gostaria de
reiterar

o

Requerimento.

Em

discussão

e

votação

foi

o

Requerimento reiterado Aprovado por unanimidade Novamente com
a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto da Silva agradeceu pela
Palavra Livre, agradeceu a todos pela forma que tratam a todos os
Vereadores e desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou
a todos com uma boa noite. Comentou que ficou um pouco
indignado com esse cara da Sabesp, veio pra Queluz, levou o
nosso dinheiro, fez uma porcaria, com todo respeito, em nossa
cidade, buraco pra tudo quanto é lado, em frente sua casa está uma
vergonha e o cara vem falar que a cidade está sem odor, odor
aonde ele não mora aqui, sendo que, qualquer lugar que se passa
na cidade sente o odor nesses bueiros que eles fizeram aí, tudo
feio, mal acabado, os carros as placas estão caindo, está subindo
até pra cima de carro, tomara que quebra o carro que quer ver o
que é que eles irão fazer. Não veio aqui pra falar mentira, está
falando o que é verdade, veio aqui porque o povo vê, as
reclamações desses bueiros fedidos por aí, tudo feio, mal feito, toda
a cidade está cheia de buracos, aonde eles cavaram está caindo, lá
na Figueira é uma vergonha, você tem que cortar volta porque
senão vai bater o carro, está caindo também, em todo lugar tem
odor, enfim, vai ser honesto em falar, enquanto estiver aqui vai
brigar com eles porque, acha uma pouca vergonha, eles têm que
fazer a coisa certa, mas, não, abrem o buraco e não tampa, está
desse jeito, agora, é honesto em falar, não gostou do que ele falou,
veio aqui, veio um rapaz representando, falou com sua pessoa,
disse a ele que queria que resolvessem o problema, não está
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cassando problema, tem que solucionar o problema é pra
população, em frente a casa do Bosquinho Guta pode passar lá que
ele é prova, o cheiro que está aquilo lá, o odor que está aquilo lá e o
cara vem falar que não tem odor, não mora aqui, se morasse aqui
ele iria sentir o odor. Pede desculpas, mas, tem que falar mesmo. O
Nobre Presidente comentou, mas, o tapa buraco da Sabesp é ruim
mesmo. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto
Rodrigues comentou pelo amor de deus, está lá em frente a sua
casa, está uma vergonha, uma vergonha em frente à casa de um
Vereador, aquele buraco, aquele quebra-molas que inclusive falou
para o prefeito e ele disse que vai vir, conversou com ele aqui e o
mesmo disse que vai vir pinche pra fazer o asfalto, mas, àquela
buraqueira quando chove joga agua em todo mundo, escapamento
dos carros quebra tudo, não fica um, sai arrancando tudo, gente,
até quando? Já estamos à quatro meses caminhando, alguém tem
que tomar uma providência, tem que chamar a Sabesp aqui pra
eles arrumarem isso daí. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias
comentou que fez uma solicitação pra Sabesp com relação à isso,
aos buracos, ao serviço mal feito e, infelizmente, foi parar no lugar
errado, deu um problemão, foi parar na Secretaria lá, sabe que
seria a superior lá da Sabesp, sabe que o pessoal veio de Lorena
pra cá, com tudo ainda tiveram uma resposta boa com relação à
isso, positiva, porque arrumaram muitos lugares, chegaram à
arrumar. O que precisa saber com eles é o seguinte, eles nos
informaram que uma das Empresas que havia ganho a licitação pra
tapa buraco das Ruas tinha abandonado, tinha deixado eles na mão
e que a segunda que teria ganho viria pro município no final do ano,
então, acha que não tem ninguém pra tapar buracos da Sabesp,
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isso que é verdade. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil
Adalberto Rodrigues comentou já que não tem ninguém, que a
Prefeitura coloque uns caras pra jogar umas terrinhas e levantar os
paralelepípedos da cidade. Em aparte o Nobre Edil Silvio José
comentou é contra, pois, isso não é obrigação da Prefeitura, isso é
uma obrigação da Sabesp e ela tem que ser responsável porque, a
Prefeitura não tem verba e se sobrar tudo pra Prefeitura fazer aí
que não vai dar mesmo. O Nobre colega Adalberto tem que cobrar
diretamente da Sabesp. Por exemplo, faz sela, se a mesma
arrebentar este Edil é que tem que arrumar, agora, vai
responsabilizar o colega Paulinho por ter arrebentado sua sela, não
é certo, então, acha que nós Vereadores devemos de chamar a
responsabilidade e, o colega está mais do que certo de correr e
falar isso pra Sabesp e, é verdade o odor em frente à casa do
senhor Bosco Guta, já passou lá e sentiu o mau cheiro, tem hora
que dá e tem hora que não dá. Mas, a Sabesp é uma Firma que
vem enrolando essa outra Empresa, é isso que a Vereadora Paula
falou, a Paula realmente entrou com Ofício e este caiu num lugar
superior lá da Sabesp e, veio todo mundo da Sabesp aqui numa
reunião com os Vereadores aqui na Câmara, aí, tudo bonzinho
dizendo que iria acontecer isso e aquilo e, até hoje continuam os
buracos continuam os mesmos. O colega Adalberto está com razão.
Agora, vamos ver aonde caiu este Ofício manda o Ofício do
Vereador Adalberto pra esse lugar onde caiu, aí, vem todo mundo
aqui de novo, vamos reunir aqui todo mundo de novo. Em aparte o
Nobre Edil Gustavo comentou e outra coisa eles começaram uma
outra obra alí na pracinha, é bom ficarem de olho depois que
concluírem se irão reparar a Praça porque já destruíram lá,
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colocaram uns tablados lá, então, têm que ficar de olho e, o mau
cheiro na Ponte Verde também é terrível. O Nobre Presidente
comentou ninguém quer dividir o lucro, mas, o prejuízo todo mundo
quer dividir. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto
Rodrigues comentou alí na Palha, mas o que eles fizeram de
buraco alí, eles tiram os paralelepípedos e não colocam no lugar,
inclusive, caíram pessoas lá, justamente no dia que passou por lá
havia caído uma senhora. Então, não somos nós que estamos
cobrando, é a população que cobra. Alguém tem que tomar
providência, está uma vergonha, toda hora houve barulho de
escapamentos e nego xingando, é vergonha para os Vereadores.
Em aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou o nobre colega está
com razão ao extremo porque, antes mesmo de se candidatarem e
de ter eleição, já era uma reclamação sua enquanto moradora da
cidade porque a Sabesp, ela presta o serviço público, ela é
contratada pra fazer aquele serviço, ela recebe pra aquilo e ela é
responsável por levar água, se ela não tem condições ela tem que
chamar uma Empresa pra fazer a reparação desses buracos, mas,
ela recebe pra isso. O correto, da Lei, é que se ela não está
prestando

o

serviço

adequadamente,

a

Prefeitura

deveria

suspender o pagamento da Sabesp. O que acredita, infelizmente,
que isso não vai ser feito porque pode causar prejuízos para os
moradores da cidade que a Sabesp não vai prestar serviço nenhum.
Mas, acha que tem que ter uma cobrança maior por parte sim
porque, é um serviço péssimo que não está sendo cobrado e eles
estão recebendo pra isso e, para as outras pessoas, para os
moradores que vão reclamar disso diretamente com eles falam não
são

responsáveis,

isso

é

mentira

porque

pela

Lei

a
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responsabilidade é deles e tem obrigação de arrumar os buracos
que estão sendo feitos na cidade. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou foi chamado o rapaz,
muito boa pessoa, ele esteve aqui conversou com sua pessoa e lhe
explicou mais ou menos como é que funciona esse negócio das
bombas, inclusive, foram roubadas duas, roubaram uma na Ponte
Verde, é um motorzinho automático quando vem que ele para alí e
a bombinha joga água pra jogar pra outro local, foram roubadas
duas uma na Ponte Verde e a outra lá na Palha de frente à Quadra
e, eles disseram que nem estavam sabendo disso, depois disso até
trocaram modelo de cadeado, trocaram uma porção de coisas lá,
pra não ter mais esse problema. Inclusive, o rapaz falou pra este
Vereador que iria tentar fazer o possível pra deixar a bomba
automática pra quando chegar alí o odor pra bomba ligar e jogar pra
outro lugar, mas, quer dizer, é difícil isso daí, é complicado, agora, é
não é só alí perto de sua casa, lá na Figueira, você sobe tem duas
tampinhas de bueiro pequenas e é alí que sai o cheiro, que sai o
gás, que falam que é o gás, então, é complicado. No mais
agradeceu pela Palavra Livre. Em seguida com a Palavra Livre
João Batista Ribeiro Filho que cumprimentou a todos com uma boa
noite. Solicitou que fosse oficiado à Secretária de Saúde a Marilda
Uchoas, que à pedido lá do Bairro da União que se fosse possível,
fazer a vacinação da Febre Amarela lá, por motivo de morarem lá
em cima, estão mais perto de Minas e tem mata e tudo e, o pessoal
está preocupado, então, queria que fosse oficializado à Secretária
que veja a possibilidade de fazer a vacinação lá no Bairro da União.
No mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa
noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio Bueno
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que cumprimentou a todos com uma boa noite. Em primeiro lugar
parabenizar o Vereador Dominique, muito bem lembrado, realmente
até porque alí é um lugar de pura mata, poderia aparecer alguma
coisa aqui pra Queluz, seria até pra região a seu modo de ver,
então, é isso aí Dominique tem que lutar mesmo. Quer falar
também, não pôde ir, mas, na inauguração da Quadra da Palha,
sabe que os colegas Vereadores deram o suor pela camisa da
Câmara. Em aparte o Nobre Presidente comentou quase morreram
pela camisa. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio
Bueno comentou que ficou sabendo. Acha que faltou sua pessoa
pra poderem ganhar da Prefeitura, se tivesse lá talvez poderiam ter
ganho, mas, parabéns aos jogadores dessa Casa aí, a torcida,
ouviu falar que foi fantástica, não faltou gás, olha o gás, enfim,
parabéns a todos, tanto a Prefeitura pela inauguração lá, uma obra
que estava parada à quatro anos, pouquíssima coisa, faltava
praticamente só pintar e colocar trave e a Prefeita não terminar e,
com três meses foi terminado. Então, está aí mais uma vez o que
tanto fala, mas, parabéns a todos que participaram da inauguração
e parabéns mais uma conquista pro Bairro da palha também. Falar
também da Quadra da Porteira, os nobres colegas falaram muito
sobre a iluminação, alí na Rua Rebouças de Carvalho de frente com
a Quadra também estamos com a luz queimada, dois postes com
as luzes queimadas, fora isso, aí já pertence à Prefeitura. Solicita
um Ofício à Prefeitura, a iluminação de frente à Quadra que
pertence à Prefeitura, alí na pracinha da Quadra vamos dizer assim,
também estão com as lâmpadas queimadas e as pessoas estão
pedindo pra que coloque iluminação porque temos à academia ao
ar livre e as pessoas fazem lá seus exercícios a noite e, está
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fazendo muita falta e realmente se os colegas passarem lá vão ver
o que está dizendo. Comentou ainda, uma informação que está
querendo, não sabe o nome da Firma que está administrando a
Santa Casa, então, queria mandar um Ofício para o Prefeito
pedindo se ele pode mandar resposta constando o nome da Firma.
Em aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou sabe que é uma
Empresa, é a mesma OS que cuida do Hospital de Campos do
Jordão e o escritório dela fica lá também, mas, não sabe dizer o
nome. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio Bueno
comentou então, se o nobre Presidente puder encaminhar o Ofício
solicitando

uma

resposta,

agradece.

Comentou

que

hoje

basicamente é isso, a administração está, hoje mesmo esteve em
Cruzeiro e gente de lá dizendo que Queluz já está melhor, tem um
rapaz que trabalha lá, mora lá, mas, a tia dele é daqui, perto do
Cisne Branco a dona Glória, ele falando pra este Vereador que
passou por aqui final de semana e estava bonitinho; uma outra
coisa que gostou e muito interessante, aquele semáforo não está
funcionando, acabou o engarrafamento, foi onde este Vereador
disse acabou mesmo. Então, aquele semáforo a seu modo de ver
está com problemas, tomara que o Prefeito não conserte, deixa
aquilo estragado, pelo menos acabou esse trânsito ruim. O Nobre
Presidente comentou acabou o caos. Novamente com a Palavra
Livre o Nobre Edil Silvio Bueno comentou que no mais gostaria de
agradecer pela Palavra Livre e desejar uma boa noite a todos. Em
seguida com a palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias da Silva que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Parabenizou o executivo
pelas obras realizadas no Estádio e que pelo jeito vamos ter o
Torneio 1º de Maio, já está em andamento, muito bem, já está com
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o corrimão, isso é uma atitude acertada porque já é tradição em
nossa cidade, já é o esperado e, espera que este ano dê tudo certo,
pelo andamento da carruagem está indo muito bem. Comentou
ainda que gostaria de deixar um elogio aqui, mesmo com toda
dificuldade, com tudo que a gente tem, que a gente encontra hoje
na nossa saúde, já mudou, já se consegue falar, ser atendido, ser
atendido com educação isso já fez uma diferença muito grande.
Acha que, as pessoas que estão a frente da Saúde elas tem que
saber, pois, a pessoa chega lá nervoso, chateado, com problema,
então, você quer pelo menos ser atendido e, isso hoje estão tendo
um retorno nos últimos dias agora, já teve elogios, porque vinha
assim um caos e todo mundo reclamando, lógico que ainda existem
problemas e irão encontrar muitos pela frente, mas, quando as
coisas vão progredindo, andando, precisam ter um pouco de
paciência também, mudança é difícil, adequar as coisas é muito
difícil. Mas, como diz sempre, nós que moramos aqui conhecemos
todo mundo, então, a gente sabe lidar com a maioria das pessoas,
então, as pessoas que vem de fora não conhecem os nossos
Munícipes, então, acabam dando um atendimento diferenciado e
acaba generalizando um atendimento errado, mal feito, generaliza
de uma forma muito ruim. Esta Vereadora mesmo teve vários
problemas pra resolver, não familiar, mas, de outras pessoas, de
amigos e, quer deixar aqui hoje registrado que foi de pronto
atendimento, o Médicos, é uma coisa que não é normal, mas que o
que ele fez acha muito importante, uma pessoa doente não ter
condições de sair de casa, não ter condições nenhuma e, o médico
foi e se prontificou a ir na residência e, a pessoa foi transferida
imediatamente para o Frei Galvão. Acha que isso é que
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precisamos, é a humildade dos profissionais em tentar ajudar,
muitos não se importam, mas, aqui é uma cidade pequena. No mais
agradecer pela Palavra Livre e desejar a todos uma boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo Silva
Ribeiro que cumprimentou a todos com uma boa noite. Gostaria de
cumprimentar em especial o Nobre Edil Naldinho da cidade de
Areias que veio prestigiar os trabalhos desta Casa de Leis, é um
prazer tê-lo aqui. O Antenor também que sempre está aqui
prestigiando, boa noite. Solicitou uma Indicação com questão à
limpeza da Rua Thomaz Ribeiro Junior, que está necessitando de
atenção especial assim como diversos pontos da cidade, apesar de
saber que o Prefeito tem se empenhado, é sempre bom estar
relembrando e, tem havido algumas reclamações dos moradores alí
da Rua do Bairro do Alto Santo Cruzeiro com questão à Rua
Thomaz Ribeiro Junior. Solicitou ainda uma Indicação, é uma
reclamação constante na questão da parte de iluminação pública,
instalação de um braço de luz alí na passarela e também naquele
buraco onde o pessoal sai no Alto da Igreja, então, assim que
possível devido aos últimos meses teve algumas passagens com
questão de assaltos e a iluminação acaba inibindo um pouco as
ações de pessoas mal intencionadas, então, assim que possível
pede que o nosso Prefeito dê uma atenção especial e poder
providenciar a iluminação. Solicitou ainda uma Indicação pra que
fosse feita alguma coisa com relação à tráfego de caminhões alí na
Rua Hamilcar Bevilaqua, os caminhões que estão descendo pro Rio
eles retornam alí no viaduto vão no posto São João pra comer,
poder jantar e abastecer na volta estão subindo pesado por alí e, já
aconteceu de voltar caminhão e derrubar muro dos vizinhos,
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passam por cima de calçadas. Então, que a Prefeitura feche aquela
entrada alí, coloque alguma coisa pra obstruir caminhões mais
pesados de estar retornando e voltando por dentro do Município,
até porque as nossas Ruas não aguentam tanto peso assim, com o
tempo vai começar à afundar toda a Rua, aí, vão ser a Sabesp e os
caminhões que terão que arcar com as responsabilidades. Solicitou
ainda uma Indicação pra que a Prefeitura colocasse um funcionário
no terminal Rodoviário pra poder estar organizando a questão de
trânsito, os ônibus escolares que por diversas vezes, quase que
diariamente, na hora de sair pra levar as crianças do Bairro da
União, as pessoas estacionam os carros atrás do ônibus e o mesmo
fica trancado alí e na ocasião ele tem que tirar o carro no braço, que
as pessoas trancam, vão pra Cruzeiro, vão pro banco e, está
dificultando. Então, sabem, a hora que as crianças descem pra
poder ir, então, é um desrespeito com o funcionário, com as
pessoas que utilizam, os ônibus também que fazem o Inter Estadual
que por diversa vezes chegam e tem carros nas vagas alí nas dos
ônibus, tem motos. Então , gostaria de solicitar ao Executivo pra
que colocasse uma pessoa alí pra poder orientar aos Munícipes,
pra poder organizar melhor o nosso terminal rodoviário. No mais
agradecer a todos e desejar uma boa noite. Em seguida com a
Palavra

Livre

o

Nobre

Edil

Luis

Fernando

Paulino

que

cumprimentou a todos com uma boa noite. Primeiramente gostaria
de agradecer aos nobres colegas Vereadores pelas condolências
prestadas à sua pessoa pelo falecimento de seu pai, enfim,
agradecer a todos pelas palavras. Comentou que gostaria de
colocar uma reclamação vindo do Bairro da Figueira com relação
até do falecimento da dona Clélia que até a Cláudia a filha dela
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trabalhou com sua pessoa, segundo, ela foi reclamar até nesse dia
estava na Delegacia de Polícia e ela estava registrando Boletim de
Ocorrência, dizendo que teve falha pelo Médico que não prestou o
socorro na hora que a mãe dela necessitou e até ela registrou esse
boletim. Não pegou este boletim até porque eles dão a cópia, pra
poder trazer aos Nobres pares aqui pra poderem analisar esta
situação que foi o ocorrido. Então, ela veio conversar com sua
pessoa, falou com sua pessoa, então, está passando ainda por
enquanto até ter o documento pra poderem estar verificando esse
acontecimento. Parece que a mãe dela pediu esse socorro e de
repente ele falhou e veio a não atender a mãe dela e hoje, eles
estão se culpando a esse não socorro ter vindo ao óbito da mãe
dela. Então, precisam ver realmente se foi isso certinho pra
poderem estar tomando as medidas cabíveis, junto agora a essa
Empresa OS que é a responsável agora pela Santa Casa pra estar
levando ao conhecimento deles esses acontecimentos e, se teve
realmente esse acontecimento. Então, vai ainda pegar, vai pedir a
ela este Boletim pra poderem ver porque deve ter uma perícia de
tudo isso aí, o laudo tudo certinho do óbito da mãe dela, pra
poderem estar a par e ver o que pode ser feito pra que não
aconteça com outras pessoas, pode ser um familiar da gente ou
outra pessoa também, então, quer ver se na próxima Sessão já tem
este documento em mãos. No mais agradeceu pela Palavra Livre e
desejou a todos uma boa noite. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro comentou pede desculpas,
passou batido. Solicitou um Ofício ao Departamento de Estradas e
Rodagens que, precisa alí de uma proteção para os moradores do
Bairro do Fogueteiro, devido ao grande trânsito de crianças e
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período de horário de Escola, moradores alí, que façam uma
Ciclovia ou alguma outra coisa e que coloquem também redutores
de velocidade já que é perímetro urbano alí e tem trânsito de
caminhões e ônibus colocando em risco a vida e a segurança dos
moradores do Bairro. No mais agradeceu pela Palavra. Em seguida
com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus Gomes
Garcez que cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou
que chegou um Ofício na Casa e gostaria de dar ciência a todos os
Vereadores, um Ofício do Tribunal de Contas sobre as Contas do
exercício de 2013 da ex Prefeita Ana Bela Costa Torino e, quem se
interessar pode solicitar cópia na Secretaria. Cumprimentou a todos
os presentes, Naldinho Vereador de Areias, o Antenor que chegou
um pouco atrasado, mas, chegou, e quando não vem está lá na
internet, boa noite também aos internautas que estão assistindo. E,
é isso, não muito o que falar, acha que, volta a falar isso em todas
as Sessões, acha que as coisas estão caminhando do lado positivo
e tende a continuar assim, é isso, acha que irão fazer um bom
Governo e por mais que tenha críticas de alguns, são poucos,
pessoas pedindo certas coisas, mas já diminuiu também, pois, as
pessoas estão vendo que as coisas estão acontecendo e é isso.
Agradece a todos os Vereadores, funcionários e visitantes. O nobre
Edil João Batista comentou que apesar do acontecido com o pai do
colega Vereador Fernando, não sabe se os colegas sabem, mas,
ontem foi aniversário dele também, parabéns ao Fernando também.
Com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus Gomes
Garcez comentou e vai ser aniversário também do nobre Vereador
Silvio, então, parabéns ao Silvio e ao Fernando. Anunciou a
próxima Sessão Ordinária dia 17/04/17 às dezenove horas. Nada
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mais havendo a tratar, foi encerrada a 05ª Sessão Ordinária. Sala
das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 03 de abril de 2017,
às vinte horas e quarenta e cinco minutos.
Presidente:
1º Secretário:
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