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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

Aos quatro dias do corrente mês de junho de dois mil e dezoito, 

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

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

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

do Segundo Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência da 

Senhora Paula Elias da Silva e Secretariada pelo Nobre Edil 

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

comparecimento dos seguintes Vereadores: O Sr. Luis Gustavo 

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

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

Edis – Paulo Roberto da Silva e o Edil Luis Fernando Paulino. 

Em seguida, foram colocadas em discussão e votação a Ata da: 

Oitava Sessão Ordinária de 21/05/18 e das Sessões 

Extraordinárias – 22ª – 23ª e 24ª de 23/05/18, sendo estas, 

aprovadas nominalmente e por unanimidade.  Após, no Pequeno 

Expediente foram apresentados: 1º) MOÇÃO DE PESAR, de 

autoria dos Nobres Pares. ASSUNTO: PASSAMENTO DA 
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SRA. TEREZA DE JESUS SIGNORINI. DESTINO: 

Familiares Enlutados. Em discussão o Nobre Edil Silvio 

parabenizou o colega Adalberto Rodrigues de ser bem 

lembrada, família tradicional de nossa cidade, pessoa 

íntegra, e houve dois velórios e não foi porque estava 

viajando e sepultaram no mesmo dia. O Edil Paulo 

Roberto comentou que a Dona Tereza era uma Senhora 

digna de respeito e todos a conheceram, família querida de 

nossa cidade; uma senhora do lar, pessoa que educou seus 

filhos de forma exemplar a Cristina, Walter, Wilson e o 

Wanderley e que passou pela terra, cumpriu o dever de 

uma boa senhora. O Edil Adalberto Rodrigues comentou 

ser uma pessoa antiga da cidade e os filhos amigos da 

gente; acompanha as palavras dos colegas, pois todos a 

conheciam. Em única discussão e votação foi a Moção de 

Pesar aprovada nominalmente e por unanimidade; 1º - A) 

MOÇÃO DE PESAR, de autoria dos Nobres Pares; 

ASSUNTO: PASSAMENTO DO SR. FLÁVIO MARTINS. 

DESTINO: FAMILIARES ENLUTADOS. Em discussão o 

Nobre Edil Silvio Bueno comentou que o Sr. Flávio era 

benquisto na cidade, família carinhosa; festeiro nato, 

ajudava a Igreja e com certeza deixará saudades para 

todos e não vai passar em branco e a Moção de pesar aos 

familiares. O Edil Paulo Roberto comentou que o Sr. 

Flavinho era carismático e muito dado, religioso e deixará 

saudade, ensaiava blocos carnavalescos, e fez parte muitas 

vezes no ECO; ficará saudade. Em única discussão e 

votação foi a Moção de Pesar aprovada por unanimidade e 

nominalmente; 2º) REQUERIMENTO Nº 095/18, de 

autoria dos Nobres Edis Kacia Maria, Luis Gustavo e Luis 

Fernando. ASSUNTO: Constituição de CEI. DESTINO: 

Plenário da Câmara Municipal. (Aguardando deliberação 

da Presidência, em conformidade com o Artigo 102);3º) 

REQUERIMENTO Nº 096/18, de autoria da Nobre Edil 

Kacia Maria. ASSUNTO: Oficiar Fiscal Meio Ambiente – 
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poda de árvore. DESTINO: Diana Dantas – Fiscal de Meio 

Ambiente. Em discussão a autora cumprimentou a todos e 

fez esse requerimento mais de informação da Secretária de 

meio Ambiente; e muito embora vá justificar que foi 

necessária, saber a resposta e ali era um microambiente, ali 

tinha uma mata; e acredita que ficou desprotegido em caso 

de chuva; população não gostou do excesso e da retirada da 

mata. O Edil Gustavo no aparte indagou como emenda se 

pertence o terreno ao Executivo Municipal? Causou 

indignação por parte dos Munícipes e se respeitou os 

trâmites legais na autorização, ficou feio, sensação de 

devastação e iria fazer na palavra livre para obter 

resposta. O Edil Silvio Bueno comentou que passou por ali 

quando estavam podando, levando sua mãe para a 

Fisioterapia; podaram e tirando da parte elétrica e 

limparam ali; não viu nada de mais. O Edil Gustavo 

solicitou uma Emenda no Requerimento sobre a limpeza 

do barranco da parte de cima da Rua Corifeu, por causa 

do mato e perto do bar do João, principalmente nessa 

época de seca. A Presidência comentou para se votar 

primeiramente as Emendas e depois o requerimento. O 

Edil Silvio Bueno comentou que foi somente poda, não 

retirada de árvore. Em discussão da primeira Emenda os 

Edis Silvio Bueno e Carlos Mateus foram desfavoráveis, 

sendo aprovada nominalmente. O Edil Paulo Roberto 

indagou sobre o corte de árvore. A Presidência comentou 

sobre a emenda da poda em excesso e que não houve a 

retirada de árvore, na discussão foi aprovado 

nominalmente e com o voto contrário do Nobre Edil Silvio 

Bueno; 4º) INDICAÇÃO Nº 057/18, de autoria do Nobre 

Edil Altair Carlos Monteiro Prina. ASSUNTO: Melhorias 

na acessibilidade entre as Praças Portugal e Eventos 08 de 

Março; 5º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO 

DE LEI Nº 016/18, de autoria do Nobre Executivo 

Municipal que “Altera o Parágrafo Único do Artigo 2º da 
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Lei Municipal nº 792/17 (feiras livres), conforme OFÍCIO 

GP/SMAJ Nº 093/18 – tramitação normal;(c/ Pareceres); 

(APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE);6º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO AO 

PROJETO DE LEI Nº 024/18, de autoria do Nobre 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias a serem observadas na elaboração da Lei 

Orçamentária do Município de Queluz para o Exercício 

Financeiro de 2019”, conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 

093/18 – tramitação normal; (Após a Audiência Pública do 

dia 29/05/18);(c/Pareceres);(APROVADO 

NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE);7º) 
LEITURA DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

003/18, de autoria da Mesa Diretora que “Rejeita as Contas do 

Exercício Financeiro de 2012 – Prefeitura Municipal de Queluz – 

Gestão do Sr. José Celso Bueno – Processo TC -001969/026/12 e 

seus anexos”; (c/ cópia aos Edis); 8º) LEITURA DO PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 003/18, de autoria da Mesa Diretora que 

“Denomina “Conjunto Esportivo do Bairro da União PEDRO 

ANTÔNIO GAGGINI (Pedrinho)”; (c/ cópia aos Edis); 9º) OFÍCIO 

GP Nº 265/18, responde a requerimento nº 063/18, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre providências sobre o 

palco de eventos do Espaço 08 de março; 10) OFÍCIO GP Nº 

266/18, responde a requerimento nº 045/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Fernando, sobre manutenção dos postes de luz na Rua 

Mário Fabri; 11)OFÍCIO GP Nº 268/18, responde a requerimento 

nº 060/18, de autoria do Nobre Vereador João Batista Ribeiro Filho, 

sobre possibilidade de viabilizar transporte para o esporte; (c/ 

anexo de Projeto de Lei nº 021/18); 12) OFÍCIO GP Nº 269/18, 

responde a requerimento nº 061/18, de autoria do Nobre Vereador 

João Batista Ribeiro Filho, sobre possibilidade de criação de lei que 

autorize cessão de veículos para realização de mudança; (c/ anexo 

de Projeto de Lei nº 017/18);13) OFÍCIO GP Nº 271/18, responde ao 

Requerimento nº 068/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre 

aquisições realizadas nas empresas NA ROCHA E TIJOTEL; 14) 

OFÍCIO GP Nº 272/18, responde ao Requerimento nº 069/18, do 

Nobre Edil Luis Gustavo, sobre reiteração de requerimento nº 

015/18, respondido através de Ofício GP/SAJ Nº 169/18, e comunica 
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visita in loco; 15) OFÍCIO GP Nº 273/18, responde ao 

Requerimento nº 067/18, do Nobre Edil Luis Gustavo sobre doação 

de pisos; 16) OFÍCIO GP Nº 275/18, responde ao Requerimento nº 

071/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre  falta de atendimento 

odontológico no Bairro União; (c/ anexo Ofício GP Nº 240/18 – 

Saúde); 17)  OFÍCIO GP Nº 276/18, responde ao Requerimento nº 

066/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre registro de ponto dos 

servidores; (c/ anexo RH – Ofício nº 012/18 e Declaração Secretária 

de Planejamento); 18) OFÍCIO GP Nº 278/18, responde ao 

Requerimento nº 070/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre 

reiterar requerimento nº 017/18, horas extras; 19) OFÍCIO GP Nº 

279/18, requer abertura de Comissão Processante. A Presidência 

indagou ao Plenário se receberão a denúncia? O Edil Paulo Roberto 

comentou que se entendeu bem não que seja contra, mas no seu ver 

é mais uma Comissão Processante e não é hora, já temos Comissões 

formadas e no seu ver fazer primeiro as outras Comissões para 

colocar tudo a limpo; é falar com os Edis. O Edil Silvio Bueno 

comentou que o Vereador Altair estava lhe substituindo e se fez a 

denúncia, teve alguma coisa, então concordou com a abertura da 

Comissão, onde os demais Edis foram contrários e não acataram a 

abertura da Comissão Processante, por sete votos a um. A 

Presidência comunicou que não estaremos abrindo a Comissão 

Processante e que foi (REJEITADO NOMINALMENTE PELO 

NÃO ACATAMENTO DA ABERTURA DA COMISSÃO 

PROCESSANTE E COM O VOTO DE ABERTURA DO NOBRE 

EDIL SILVIO BUENO); 20) OFÍCIO GP Nº 281/18, responde ao 

Requerimento nº 065/18, do Nobre Edil Gustavo, sobre os 

estagiários contratados (c/ relação anexada); 21) OFÍCIO GP Nº 

282/18, responde ao Requerimento nº 073/18, do Nobre Edil Altair 

Carlos, sobre informações transporte no período de 2013 a 2016; 

22) OFÍCIO GP Nº 283/18, responde ao Requerimento nº 075/18, do 

Nobre Edil Altair Carlos, sobre  informações valor percebido por 

aluguel de espaço na Rodoviária do Município; 23) OFÍCIO GP Nº 

284/18, responde ao Requerimento nº 074/18, do Nobre Edil Altair 

Carlos, sobre poda ou retirada de coqueiros do Município; 24) 

OFÍCIO GP Nº 285/18, responde ao Requerimento nº 077/18, do 

Nobre Edil Altair Carlos, sobre manutenção do túnel de acesso 

entre os bairros Recanto dos Pássaros e Nova Queluz; 25) OFÍCIO 

GP Nº 286/18, responde ao Requerimento nº 078/18, do Nobre Edil 

Altair Carlos, sobre horários de atendimentos das farmácias do 
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Município; 26) OFÍCIO Nº 055/18, responde ao OFÍCIO SV Nº 

084/18, do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre  agendamento na Creche 

Municipal; 27) OFÍCIO Nº 092/18 – SABESP, responde ao Ofício 

SV Nº 073/18, do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina, sobre 

esgotamento sanitário bairro da Cascata; 28) OFÍCIO Nº 104/18 – 

SABESP, responde ao Ofício PC Nº 132/18, da Presidência sobre 

bueiros que pertencem à malha de galeria de águas pluviais 

pertinente à Prefeitura Municipal; 29) OFÍCIO DOS 

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ – 

dirigido à Presidência. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO 

GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE o Nobre 

Edil Carlos Mateus que cumprimentou a todos e ao colega Altair 

aqui presente e hoje nos homenageando, e deu os parabéns, nesse 

aprendizado com os Vereadores  novos e muito honra com o 

trabalho do Edil nesses dias;  e se vê aqui na pauta a preocupação 

social, acessibilidade e serve como exemplo para nós. Comentou que 

abraçamos a população e não em nós mesmos, usar o plenário como 

merecemos e transmita a quem nos colocou aqui. No mais apresenta 

uma Indicação e já estamos com um ano e pouco, indicar ao 

Executivo a possibilidade e como pintou e reformou a Quadra da 

Palha e Figueira, fazer uma pequena reforma na Quadra do Bairro 

Nova Queluz; pintura no chão, trocar telas e tirar os ganchos na 

trave, evitar acidentes. Outra Indicação já que as emendas estão 

chegando, para concluir obras algumas que indicamos e outras de 

iniciativa do Executivo; a possibilidade nas praças que tem parque 

infantil inserir na Licitação, fechar com grade e com horário para 

abrir e fechar; e usar de maneira correta por crianças, pois usam 

indevidamente e estragam no período da noite, onde as crianças vão 

brincar  pela manhã e já estão quebrados. Outra Indicação ao 

Executivo, limpeza mais adequada na Pedreirinha, limpe, remova e 

no mesmo dia; não ficou boa a roçada lá, árvore caiu, continua lá, e 

no mais é isso, mas, para ressaltar que realmente devemos fazer o 

nosso papel do Vereador, ver o que precisa a população, filtrar 

mais e atender. Outra Indicação ao Executivo, passar Patrol na 

Cascata está com muito buraco, viu isso e indica na possibilidade de 

tapar. Em relação ao que foi citado no requerimento que passou, 

sobre limpeza; situações contraditórias ou a iniciativa do 

proprietário ou do Executivo entra em confronto com 

posicionamentos; tivemos várias informações esse ano com animais 

peçonhentos, e se toma iniciativa de limpeza, pois foi vítima muitas 
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vezes; a viatura da parte ambiental limpava e era notificado, e se 

não, pela VISA; situação complicada tem que limpar, e no mais 

fazer por merecer a cadeira pelo bem da população. Após, a 

palavra livre foi direcionada ao Nobre Edil Luis Fernando que 

cumprimentou a todos  e o Altair compôs a Mesa, deixa o seu boa 

noite, pois hoje não está se sentindo muito bem. Em seguida, a 

Palavra Livre foi direcionada ao Nobre Edil Paulo Roberto que 

cumprimentou a todos e solicitou um requerimento sobre o 

calçamento no Bairro Santo Antônio com relação a Rua Benedito 

Duarte e o Prefeito atendeu com poste de iluminação  e agradeceu, e 

no requerimento o calçamento na rua, e no ensejo concluir as obras 

a pedido nosso, e outros de iniciativa do Executivo; e fica aqui para 

a Rua Benedito Duarte. Em discussão o Nobre Edil Carlos Mateus 

comentou que o nome foi sugerido pelo colega. Em única discussão 

e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou que na 

estrada da Bela Aurora, passando o restaurante do Vandair e logo 

a frente tem uma ponte; e mais perto do Lula, tem outra ponte; e 

deixa a desejar, perigosa e estreita, sem sinalização, e na rua das 

duas pontes, pede corrimão e sem custo para o Executivo e isso 

eleva o nome do Prefeito, por placa indicando ponte perigosa, um 

requerimento somente nesse setor nessas benfeitorias. O Edil Silvio 

Bueno comentou com sinalização para as duas pontes. O Edil 

Carlos Mateus concordou onde seu irmão caiu da ponte com o 

carro pela falta de sinalização. A Presidência indagou se é a ponte 

de madeira? O Edil Carlos Mateus esclareceu que esse é de Areias. 

Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. Em seguida, a Palavra Livre foi 

direcionada a Nobre Edil Kacia Maria que  cumprimentou a todos 

e pede ao Jurídico da Casa de Leis, para análise, pois entrou em 

pauta um projeto de lei nº 003/18 do conjunto esportivo do Bairro 

União, um mês ficou sabendo que o Projeto entraria em pauta, e 

aguardou, que em 2007, o colega Paulo foi Presidente e tem uma Lei 

nº 419/07, que já tem nome desse mesmo conjunto – Jovelino 

Izidoro Magalhães; é só mesmo questão de ordem; e o Jurídico 

verificar, já que existe lei na Casa quanto a mudança de nome e ser 

passível de vício e anular. O Edil Paulo Roberto comentou da 

mudança de nome, não pode; espaço esportivo e não pode mudar, 

já entrou com Decreto aqui e todos aprovaram. A Presidência 

comentou de ser feito um levantamento. A Edil Kácia Maria 
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comentou que é isso que pede e declarou da legalidade da lei, não 

prejudicar o Projeto do Paulo. A Edil Kacia Maria solicitou como 

Indicação sobre o CRAS quanto a festa de São João, embora ano 

passado correu bem, parabeniza o Prefeito que seguirá na mesma 

linha; então para o CRA e com o Conselho Tutelar, uma atuação 

mais forte com relação aos menores; bebidas vendidas e quando 

teve a Audiência Pública aqui com a Policia Militar, conversou com 

os Poderes, sobre os limites do Conselho Tutelar; a lei limita 

bastante e tem muita criança bebendo, e uso de drogas e isso  

prejudica a juventude, mandar Indicação para o CRAS entrar em 

contato com o Conselho Tutelar com trabalho forte na atuação nas 

festividades. O Edil Adalberto Rodrigues no uso da Oratória fez 

uma Indicação ao Executivo sobre limpeza na rede de esgoto do 

Bairro Fogueteiro, não tem chovido, cheira mal na vala. Solicitou 

um outro Ofício para a Elektro dar manutenção nas lâmpadas da 

Figueira, acendem e apagam, está ruim. Por fim, parabenizou o 

colega Altair pelos trabalhos prestados conosco, pensando na 

população. Após, o Nobre Edil Luis Gustavo cumprimentou a todos 

e solicitou um Ofício para a Nova Dutra, reiterar e chegou ao seu 

conhecimento através da Defesa Civil e não teve resposta – 2015; e 

foi procurado por munícipe da Palha, do escoamento da Dutra, com 

manilha para levar até o Rio Paraiba; diversos locais já forma 

feitos; mais ou menos na direção da Graal; e está afetando a 

estrutura da casa; entrou com documento no ano de 2015, através 

da Adriana e tem relatório aqui e anexar junto documento, e até 

hoje não foi atendido, reitera novamente; e ligou para o 0800, 

colocar em risco a moradia. O Edil Luis Gustavo solicitou um 

Ofício a Prefeitura Municipal sobre as tampas de bueiro na rua da 

Figueira e que estão quebradas, um cachorro labrador foi 

arrastado e põe em risco a segurança dos moradores e crianças e 

que o Secretário de Obras tome providências. Reiterou um 

Requerimento de Informação e não sabe se expressou mal,  sobre as 

compras na NA ROCHA e TIJOTEL, em toda a Legislatura 2017 e 

2018. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Gustavo comentou 

que foi procurado por moradores das Casas Populares, última rua; 

sobre a Quadra Society que estão em andamento as obras, mas, 

parece que a manilha que faz escoamento e passa por trás e foi 

aterrada na obra, pode alagar no final da rua, remover a terra e 

não é pouca a água que desce do morro; para providências através 
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de Ofício. Comentou do conhecimento da página da Prefeitura 

sobre o primeiro caso de febre amarela em nossa cidade; onde um 

morador de Cachoeira Paulista que estava trabalhando nas obras 

da rodovia morreu, então apelo à população se vacinem, é 

complicado, não temos leitos suficientes em nossa rede municipal e 

regional; o índice de morte é grande, parabeniza a Secretaria de 

Saúde e alertar os munícipes que se vacinem, matar o mal pela raíz, 

as vacinas estão disponíveis; não coloca em risco a vida das pessoas 

e ficar imune, pois estamos próximos a área de mata. Aproveitou 

para fazer um convite aos nove Vereadores, pois 6ª feira começa a 

Quermesse de São João, pão com linguiça, cidade clima diferente e 

estende o convite para os que quiserem participar o ano que vem 

como festeiros. Comentou em fazer um relato de mais um pedido  

da Comissão Processante que houve hoje, lamentável ocorrendo na 

sua cabeça, e quando decidiu participar da política dentro da nossa 

cidade; ideia de querer ajudar, contribuir com o desenvolvimento 

nessa parte fiscalizadora, trabalho de qualidade, acompanhando o 

desenvolvimento em alguns setores; obras do espaço 08 de março, 

trouxe benefício para crianças, e não estamos aqui para fazer  

julgamento antecipado ou denegrir a imagem de ninguém. 

Comentou das últimas Sessões, tem ficado aquém do que pode 

produzir, focar e fala por sua pessoa; avaliar cada um dos senhores 

na responsabilidade que carregamos aqui; no peso da caneta, a vida 

não é elogios, temos mais cobranças; e o cenário no nosso país com 

referência a política; é lamentável e o peso caiu sobre nós, Deputado 

não encontra em qualquer esquina, mas o Vereador; e tem 

demandas da cidade, onde promove com nosso trabalho e o Prefeito 

as melhorias e objetivo de cada um, e quando candidato vai de 

porta em porta pedir voto; e consigna na retomada do foco de 

trabalho que  é a população. Comentou que as pessoas querem ver 

trabalho e independente de ser candidato novamente; ver e fechar 

com chave de ouro, e apresentar as melhorias feitas em conjunto; 

não fazemos nada sozinho precisamos do apoio dos vereadores;  e 

sente tristeza grande com o que vem ocorrendo; pessoas se 

envolvem, vida pessoal; e pessoas não vem dar o devido conselho, 

apagam fogo com gasolina, temos responsabilidade muito grande 

no que faz ou fala; e pode magoar amigos e familiares, e pedidos de 

cassação considera uma afronta, acredita que o Prefeito tenha uma 

responsabilidade muito grande; sabemos como a cidade foi 

deixada; lamentável e encerra pois esgotou seu tempo e deixa esta 
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frase: “O mundo não é dos espertos é das pessoas honestas e 

verdadeiras, a esperteza um dia é descoberta e vira vergonha, a 

honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações e 

uma corrompe a vida e a outra enobrece a alma”; então fica esta 

reflexão a todos os Pares, e vamos superar este momento e dar 

andamento ao nosso trabalho. Após, o Nobre Edil Luis Fernando 

comentou da Palha no ano passado reiterou com a Nova Dutra e 

com a Defesa Civil e nesse ano dessa situação lá, tomar 

providências. A Presidência comentou que teve resposta. A Edil 

Kácia Maria comentou que eles falaram que estava tudo correto, 

fora isso era responsabilidade da Prefeitura. O Edil Silvio Bueno 

comentou que a Nova Dutra alega sobre as construções que são 

irregulares e encanamento que tem, infelizmente é verdade, 

engenheiro anos atrás vieram pedir, mas construções são 

irregulares. A Edil Kacia Maria mencionou sobre ter tanta 

tecnologia. A Presidência declarou de se dar solução em cima da 

resposta do colega Fernando e não se recorda qual Vereador foi, 

sobre unir Prefeitura e Nova Dutra para solução. Após, o Edil João 

Batista cumprimentou a todos e agradeceu e com prazer por ter 

trabalhado com o Altair um companheiro em muitas lutas de 

futebol e solicitou um Ofício ao Executivo solicitando quatro 

lixeiras no Bairro União. Solicitou ainda, um Ofício de informação 

ao Executivo sobre quando iniciará a colocação de postes e 

luminárias no Bairro União; e o jeito pode ser feito, na reforma no 

campo de futebol no Bairro União, quando será iniciada. Solicitou 

um Ofício sobre manilhas em frente o bar da Deva e quando chega 

as chuvas da Pedreira adentra o seu bar e foi falado para ela sobre 

a colocação de manilhas, solucionar o problema. Após, o Edil Silvio 

Bueno cumprimentou a todos e na internet e 1º lugar ao Vereador 

Altair que assumiu o seu lugar e hoje está retornando, serviço que 

fez, faz e vem fazendo, estando aqui ou não está sempre ajudando o 

próximo, o conhece há muitos anos e foi Vereador com ele; 

ajudando o próximo com dinheiro dele e tem o seu maior respeito, 

as pessoas que vivem como ele; se Deus quiser está no céu. 

Comentou sobre a Festa de São João, e o Paulo falou do palco e esse 

palco é uma história desde 2000, e o palco está caindo; e se tem 

dúvidas tem que tirar, não pegou o motivo da pergunta, porém, 

participou da construção, estrutura do telhado não possa ter muito 

peso; e não caiu não. Comentou que viu o cartaz da Festa de 4ª a 

domingo e está aparando as árvores para deixar bonito, festa bonita 
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e em alguns lugares deixa a desejar, agora é época de seca; 

contratar equipe para limpar a cidade, lei que dê chance, a verba 

curta, onde o colega Carlos Mateus falou do trator que varre e tira 

a sujeira e viu em Cruzeiro passando; fica limpa a rua em cinco 

dias e gastar de uma só vez, o mato está grande. O Edil Carlos 

Mateus comentou de levantar a tese vão comprar, braçal não vai. O 

Edil Silvio Bueno comentou que vai melhorar a cidade, e ficou dois 

meses afastado e não quis interar, ouvir falar, saiu ou vai sair o 

Secretário de Obras? A Presidência comentou que já saiu. O Edil 

Silvio Bueno indagou e quem é o novo Secretário, um requerimento 

ao Executivo sobre informação de indicar quem é o novo 

Secretário, para que possamos mandar à ele nossos pedidos. Em 

única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Silvio Bueno comentou 

das várias respostas ao Altair, além de transmitir à ele, dar 

continuidade no serviço dele, interessante a parte dos deficientes, 

realmente carentes nessa parte, degrau alto, cadeira possa sair da 

calçada, já foi discutido muitas vezes na Casa; alguém tem que 

tomar providências, em 2009 quando foi Vereador na entrada da 

Santa Casa pediu para tirar o paralelepípedo e por bloquete, nunca 

foi feito, sente a trepidação, 4 metros de bloquetes com dois de 

largura para passagem decente, fica difícil de andar, paralelepípedo 

dói muito e tem que pensar, na Praça o degrau é alto, o Edil Altair 

pediu isso e está de parabéns e vai continuar o que ele estava 

fazendo que é muito importante. Em seguida, a palavra livre foi 

direcionada à Presidência cumprimentou a todos e sobre a vacina 

da febre amarela em Engenheiro Passou houve dois óbitos, e 

reiterar a vacina da gripe, Secretaria da Educação vem pedindo 

período e época para isso e o efeito vem com dez dias e está 

disponível e a população se conscientize. Solicitou uma Indicação ao 

Prefeito sobre a Rua da Palha II, casa da Gaucha, rua de trás para 

arrumar, tem cratera, vem à chuva e não passa e pede providências. 

Sobre o Secretário tem informação que não será nomeado, tinha 

um Diretor e esse moço ficará à frente e agradecer ao Altair que 

mora em seu coração, pois elogia e critica com classe e venha para 

fazer parte e nesses dois meses foi importante e não nos esqueça. 

Comunicou sobre os Avisos finais: Convite do Polo Florestal dia 06-

06-18 das 17 às 19 horas (foi lido) e também Tribunal de Contas no 

dia 08-06-18 em São José dos Campos e ainda, da 10ª Sessão 

Ordinária de 18-06-18, às 19 horas. Nada mais havendo a 
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tratar, foi encerrada a 9ª Sessão Ordinária de 04 de junho 

de 2018, às 21 horas, na Sala das Sessões Drº João 

Monteiro da Silva. 

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


