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PAULO. 

 

 

 

Ao primeiro dia do corrente mês de outubro de dois mil e dezoito, 

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

João Monteiro da Silva, realizou-se a Décima Quinta Sessão 

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

Legislatura do Segundo Período Legislativo (anuênio), sob a 

Presidência Interina do Senhor Adalberto Rodrigues da Silva 

(Vice – Presidente) 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, e os Edis – Paulo Roberto da Silva e o Edil Luis 

Fernando Paulino.  Em seguida, foram colocadas em discussão 

e votação as Atas da: VOTAÇÃO DA ATA DA 14ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 17/09/18 e que foi aprovada nominalmente e 

por unanimidade. Aprovadas por unanimidade e nominalmente as 

Atas Extraordinárias – 38ª de 24/09/18 – 39ª de 26/09/18 e a Ata da 

Sessão de Julgamento da Comissão Processante nº 001/18 de 

28/09/18. Após, foram apresentados no Pequeno Expediente: 1º) 
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MOÇÃO DE PESAR, de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno e 

Nobres Pares. ASSUNTO: Passamento da Sra. Zoca Ribeiro – 

25/09/18. DESTINO: Familiares enlutados. Em discussão o Nobre 

Edil Silvio Bueno comentou que fez a Moção de Pesar para os 

familiares da cidade, a Dona Zoca foi conhecida dos mais velhos, 

uma pessoa boa, família boa e merece reconhecimento pelo que fez 

por nosso Município e pela sua bondade, e sempre nos unimos para 

dar a Moção de Pesar aos familiares. O Edil Paulo Roberto falou da 

Senhora Zoca, a conheceu muito e foi vizinho de muitos anos, 

pessoa cristã, e que ajudava sempre o próximo; perda irreparável. 

Em discussão e votação única foi a Moção de Pesar aprovada 

nominalmente e por unanimidade. Foi solicitada e aprovada a 

entrada da Presidência a Sra. Paula Elias da Silva ao Plenário 

Legislativo em votação nominal e unânime, às 19:25 horas. A 

Presidência agradeceu a deliberação pelos Nobres Pares, e, seu 

atraso foi devido a compromissos médicos; 2º) 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO 

MUNICIPIO DE QUELUZ Nº 001/18, com respectivos Pareceres 

autores Kacia Maria, Luis Gustavo e Luis Fernando (conforme Art. 

210 - § 1º R.I.);  OFÍCIO – SETOR  CONTABILIDADE Nº 005/18 

– ANÁLISE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, 

SOBRE AS EMENDAS IMPOSITIVAS - (PEDIDO DE VISTA 

PELO NOBRE EDIL CARLOS MATEUS GOMES GARCEZ E 

APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE em 

20/08/18); (SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 

VISTA PELO NOBRE EDIL CARLOS MATEUS GOMES 

GARCEZ EM 03-09-18); (PEDIDO DE VISTA PELO NOBRE 

EDIL SILVIO JOSÉ BUENO E APROVADO NOMINALMENTE 

E POR UNANIMIDADE NA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17-09-

18). Após a leitura do Parecer das Comissões, o Nobre Edil Silvio 

Bueno declarou duas coisas: no seu Parecer foi justamente por 

causa das dívidas que temos aqui e esteve em reunião com a Erika e 

o Levi, mostrando o déficit da Prefeitura para o ano que vem em 

três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos; e com todo o respeito ao 

Fernando, ele não poderia ter feito parte dessa Comissão por ser 

um dos responsáveis pelo Projeto e ele mesmo votar; que está cheio 

de falha, tudo errado e temos que tomar providências aqui; não tem 

como fazer, vem para votação e a pessoa que faz o Projeto não pode 

votar; e seu Parecer foi feito desse jeito por causa da dívida e acha 
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que é um Projeto bom e como repassar se não tem? O Edil Luis 

Gustavo discordou da opinião do Nobre com relação a participação 

do Fernando nas Comissões, porque o Projeto de Emenda da LOM 

precisa para ir a votação da assinatura de três, e o fato dele fazer 

parte como Membro da Comissão não é impedimento e não consta 

isso em nossa LOM e nem impedimento de Comissões, se fosse o 

caso de julgamento de Conta ou coisa do tipo, concordaria, então 

em seu modo de ver, não é um impedimento e acha uma pena, e é 

um Projeto como falou anteriormente em outras Sessões, um 

avanço em nosso trabalho Legislativo; com poder de atuação mais 

efetivo, muitas vezes mandamos pedidos através de Indicações 

como vemos; e o Executivo acaba atendendo de acordo com o que 

acha viável, e a Emenda Impositiva daria sim, com respaldo maior 

para a nossa população através desse trabalho; outras cidades como 

já foi dito adotaram e a dificuldade de arrecadação se for olhar 

todos os municípios de nosso estado passam dificuldades;  Queluz 

não é diferente e é um dos autores, estudar maneira com percentual 

menor, limite pré determinado, e é importante sim, dar andamento 

nesse projeto, e teria uma conquista, um marco em nossa 

Legislatura, dificuldades sempre existiram e o déficit vem 

aumentando e temos que ver o lado desse dinheiro para o cidadão e 

indicar que é muito importante a efetividade. O Edil Carlos Mateus 

comentou ser bom o projeto, mas foge da realidade do Município, 

esteve na Audiência Pública semana passada que mostrou a 

realidade do Município e incluímos ela no orçamento anual, ano 

que vem, mais ainda, numa boa gestão da nossa Prefeitura e por ser 

responsável em ver os números, na Audiência Pública discorda no 

momento, apesar de que o Projeto traria um direcionamento em 

obras no futuro, mas, quem sabe outra realidade ano que vem. O 

Edil Silvio Bueno declarou que o projeto é bom e se melhorar a 

situação, porque não voltar com o Projeto. A Presidência comentou 

diante do tempo que nós já ganhamos que pediram vista e tudo 

para analisar, concorda posição do Gustavo, estudar valor melhor e 

o Projeto é ótimo e, diante de nossa realidade e nesse montante e 

não existe a possibilidade de se adiar isso; para vista e percentual 

menor. Em 1ª discussão e votação nominal foram favoráveis a 

Proposta de Emenda os Srs: Kacia Maria, Luis Gustavo e Luis 

Fernando e contrários os Srs: Carlos Mateus, Silvio Bueno, 

Adalberto Rodrigues, João Batista, Paulo Roberto e Paula Elias, 

seis votos contrários, portanto, rejeitada a Proposta de Emenda em 
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1ª discussão e votação; 3º) VOTAÇÃO ÚNICA DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 004/18, de autoria da Mesa Diretora que “Inclui 

a alínea “b” ao Inciso XXI do Artigo 16 da LOM”; (c/ respectivos 

Pareceres). Em votação única foi aprovado nominalmente e por 

unanimidade o respectivo Projeto de Resolução nº 004/18; 4º) 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 012/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala que “Denomina Estrada IVAN JARDIM MONTEIRO, 

parte da Estrada do Entupido, não compreendida pelo Decreto 

Municipal nº 022/11”; (c/ respectivos Pareceres). Em discussão o 

Nobre Edil Silvio Bueno indagou se a estrada que vai colocar o 

nome do Sr. Ivan seria depois da ponte, lado direito e vai para 

Fazenda dele? A Edil Kacia Maria comentou que faz um V e está 

sem nome que vai para a Fazenda Jaboticabal é só esta parte. Em 1ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei Legislativo nº 012/18, 

aprovado nominalmente e por unanimidade; 5º) 1ª DISCUSSÃO 

DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 013-18, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto que “Altera o Artigo 1º da Lei Municipal 

nº 806/17, e dá outras providências; (c/ cópia aos Edis). Em 1ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei Legislativo nº 013/18, 

aprovado nominalmente e por unanimidade; 6º) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/18, de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre a criação do Programa de 

Incetivos ao Desenvolvimento Econômico e sustentável do 

Município de Queluz – PRODESQ”; (c/ cópia apenas do Projeto de 

Lei – consultar os anexos na Secretaria no Projeto original), 

CONFORME OFÍCIO GP/SMAJ Nº 185/18; 7º) OFÍCIO GP Nº 

432/18, responde a OFÍCIOS SV:Nº 142/18, de autoria do Nobre 

Edil Paulo Roberto da Silva, sobre  manutenção e conservação na 

Praça da Bíblia, bairro Nova Queluz;Nº 145/18, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre solicitação de limpeza 

e coleta de lixo por toda Rua Hamilcar Bevilaqua;Nº 167/18, de 

autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre 

agradecimentos; 8º) OFÍCIO GP Nº 434/18, responde a 

Requerimento nº 123/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo 

Silva Ribeiro, sobre cópia de Termo de cessão de uso do Prédio da 

Santa Casa de Misericórdia; 9º) OFÍCIO GP Nº 436/18, responde a 

OFÍCIO SV Nº 176/18, de autoria do Nobre Edil João Batista, sobre 

informações acerca da disponibilização de internet no Bairro 

União; 10) OFÍCIO GP Nº438/18, responde a Requerimento nº 
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126/18, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre 

manutenção de rede elétrica; 11) OFÍCIO GP Nº 439/18, responde a 

Requerimento nº 129/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, 

sobre estacionamento em frente a Santa Casa; 12) OFÍCIO GP Nº 

440/18, responde a OFÍCIOS SV:Nº 131/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo, sobre intensificar coleta de lixo;Nº150/18, de 

autoria do Nobre Edil Luis Fernando, sobre vistoria em redutor de 

velocidade;Nº 151/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, sobre 

manutenção ao longo da Av. Zezé França;Nº 173/18, de autoria da 

Nobre Edil kacia Maria, sobre limpeza na Ladeira São João;Nº 

177/18, de autoria do Nobre Edil João Batista, sobre manutenção 

no prédio do Posto de Saúde Bairro União; 13) OFÍCIO GS Nº 

434/18, responde a requerimento nº 124/18, de autoria do Nobre 

Edil Silvio José Bueno, sobre retorno da Fisioterapia para o antigo 

prédio; 14) OFÍCIO GS Nº 434/18 - A, responde a Moção de Apelo, 

de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, referente a 

mudança de endereço do atendimento da Fisioterapia; 15) OFÍCIO 

Nº 218/18, responde a OFÍCIO SV Nº 183/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo, sobre informações pessoais; 16) OFÍCIO FPM 

Nº 03/18, responde a Requerimento nº 125/18, de autoria do Nobre 

Edil Carlos Mateus, sobre fiscalização do comércio; 17) OFÍCIO 

SABESP Nº175/18, responde a Ofício nº 116/18, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo, sobre afundamento em frente à 

residência na Rua Hamilcar Bevilaqua; 18) LEITURA - PROJETO 

DE LEI Nº 035/18, de autoria do Executivo Municipal que “Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Municipio de Queluz para o Exercício 

Financeiro de 2019”. (LOA -2019). EM SEGUIDA, FOI DADO 

INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA 

LIVRE O NOBRE EDIL LUIS GUSTAVO que cumprimentou a 

todos e é um prazer novamente estar aqui e representar a cidade de 

Queluz e reiterou pedido a respeito das tampas de bueiro no Bairro 

da Figueira, há três meses que fez ofício e solicitou a colocação das 

tampas de bueiro e retornou no local no final de semana e está do 

mesmo jeito e na época levantou que devido a forte chuva cachorro 

da raça Labrador já foi arrastado para dentro do bueiro e morreu, 

chega o verão, época de chuva, tem criança pequena lá, e pode 

resultar em tragédia, Deus nos livre que isso não ocorra, e, reitera 

novamente e acredita que não seja nada difícil e caro como tampas 

de concreto, tem acompanhado o Prefeito nas reformas da 

escadaria, corrimão, mas tem a questão dos bueiros abertos, 
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colocando em risco a população do Bairro da Figueira; reitera 

Ofício da Secretaria de Obras. Solicitou um Ofício sobre inserção 

de iluminação pública no Bairro São Geraldo, Beco I, foi feita a 

parte de manutenção da escadaria, corrimão perigoso, falta 

iluminação para o período da noite; com cobras e animais 

peçonhentos, e esteve olhando para colocação de 4 braços de 

iluminação e resolver, vemos a população pagar  taxa de 

iluminação, foi feita a expansão; e o Executivo dê prioridade nesse 

Ofício, iluminar e bem estar e segurança. Solicitou na Rua Pedro 

Maciel, um Ofício para quebra-mola, onde residiu o falecido João 

Pedro do Amaral (Popeye), veículos e motos passam em alta 

velocidade, tem curva fechada, já teve atropelamento de animal; 

crianças brincam na rua e correm sério risco, e pedir a população 

que se conscientize com um pouco mais de educação e respeito no 

trânsito e que seja seguro para todos; inserção mais um quebra-

mola, ter responsabilidade e respeitar o próximo, não somos 

melhores, são vidas em risco, podemos promover um dano 

irreparável, e os moradores da cidade tomem consciência, trânsito 

mais seguro evitando esse tipo de reclamação e fazer a cidade dos 

quebra-molas, educação bom princípio com direção defensiva, 

Executivo Municipal e moradores mais cuidado. Solicitou um 

Ofício para a Elektro sobre reposição das lâmpadas queimadas na 

Rua Profº José de Paula Monteiro, no Recanto dos Pássaros. 

Solicitou um Ofício reiterando, pois teve três respostas com relação 

a coleta de lixo dos moradores dos  bairros distantes, e pedem nos 

finais de semana, não somente na área central, e que a Prefeitura 

estude uma possibilidade, evitar acúmulo nas residências, onde 

pessoas descartam de maneira inadequada; onde animais 

esparramam, então seja inserida coleta nos bairros. Comentou 

sobre a Fisioterapia, a gente tem que ser chata; e a resposta da 

Secretaria de Saúde é que houve a melhoria e que atendeu a 

demanda e sabemos não ser isso, a população está insatisfeita, 

funcionários sobrecarregados, estamos aqui, falar e representar a 

voz da população, pessoas reclamam e o Executivo tem que 

entender isso;  não inventa, não pode se omitir, essa é a nossa 

função, e não tem resposta positiva aos nossos munícipes quer 

constar a sua indignação e não vai desistir, acompanhar com 

vistorias e se for o caso, levará ao conhecimento do Ministério 

Público para providências, o não atendimento e não para por ai. 

Comentou da negativa da Secretaria de Educação, com relação a 
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informação dos estudantes e foi suspenso o transporte deles para 

Resende pela ANTT, e que ficaram sem a condução e os boatos 

esparramam que sua pessoa foi responsável; e não tem nada a ver 

com isso, educação é importante e somos incentivadores; rumores e 

“mimimis” continuam, trazendo desinformação a população; saber 

para ter em conversa com jovens como estão fazendo para poder 

estar indo na faculdade, como vai querer prejudicar isso não tem 

lógica e Resende é uma cidade importante e tem Instituições de 

ensino que dão possibilidade de qualificação  aos nossos jovens e 

estão abandonados à sorte, Deus queira que estejam conseguindo 

dar continuidade em seus estudos; lamentável não informar os 

dados e entrar em contato; e falou aos usuários que está à 

disposição, podem procura-lo. Agradeceu a comoção da população 

devido ao procedimento que poderia ter abreviado o seu mandato, 

felizmente ele foi arquivado, um desgaste, desnecessário para todos 

nós; os que trabalharam na Comissão e como investigado, 

simplesmente um capricho de nosso Prefeito Municipal, mandato 

conferido pela vontade popular, e graças a Deus as coisas estão se 

encaminhando a verdade vem à tona, e pretende estar na Casa de 

Leis representando a cada um com respeito e este desgaste veio com 

alguns ganhos e Deus coloca coisas na vida, e não sabe o motivo e 

olhar o lado bom; desgastou em 4 ou 5 meses que estava 

respondendo, conheceu novas pessoas e isto vai estar agregando 

futuramente; e em breve, apresentar projetos de inovação,  como o 

que foi rejeitado por esta Casa; respeitar a opinião dos Pares, 

entenderam que no momento não era conveniente e ficou triste pois 

foi um dos idealizadores e vem com outros em breve, ganho e 

desenvolvimento para a cidade, compromisso que tem; e por fim 

agradeceu a todos, que sofreram e rezaram e podem contar com o 

jovem da Câmara Municipal. EM SEGUIDA, A PALAVRA FOI 

DIRIGIDA AO EDIL CARLOS MATEUS que cumprimentou a 

todos e vem mais para dar os parabéns a Secretaria de Esportes 

pelo evento ontem sobre a Quadra Society no Alto do Cemitério que 

ficou excelente, grande ganho para as Casas Populares, parabenizar 

organizadores, Executivo Municipal e servidões que se 

empenharam pela belíssima obra e dar os parabéns também, 

Contabilidade da Prefeitura sobre a Audiência Pública, esclareceu 

muito, e com isso teve o prazer em ir a Prefeitura e todos os 

Secretários empenhados em resolver sobre o déficit, todos os 

servidores, parabenizar a todos os servidores e que é desse forma 
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que o Município vai superar problemas, vem sendo frequentes em 

todas as administrações, estão empenhados em melhorias, nem 

sempre tudo vai agradar, decisões, acontece conosco, o nosso 

comportamento não agrada a todos e temos muitas críticas, estamos 

aqui tentando fazer o melhor, acreditar e no início do ano passado e 

foi falado e repetir, acredite na administração e no Vereador, não 

tem intenções,  e sim melhorar e somar sem tendências; vem para o 

bem e por mais que venham discussão para denegrir a imagem, mas 

as coisas caminham mesmo que não agrade, observe; e vai dar 

certeza da verdade do que acontece; decisão não vai omitir e não 

estamos para falar o que o povo quer ouvir; fazer o que é preciso 

ser feito por responsabilidade, confiem e podem contar com esse 

Vereador. Em seguida, o Edil Silvio Bueno no uso da oratória, 

cumprimentou a todos e  dizer duas coisas sobre o calçamento em 

frente ao Caneco, 1ª mudança a retirada dos postes da calçada, 

para os carros pararem e na divisão temos a intenção turística, ao 

invés de pintar colocar pedras diferentes sinalizando onde carros 

estacionam, chama mais a atenção dos turístas e as árvores podres, 

já obtivemos resposta? A Presidência comentou que não, foi 

informado ao Edil Altair em seus pedidos, dos coqueiros, e a Edil 

Kacia também pediu e ainda não veio a resposta. O Edil Carlos 

Mateus comentou que poderia pedir. O Edil Silvio Bueno comentou 

que não adianta fazer uma coisa bem feita, onde corre o risco de 

cair, é um disse me disse e não sabemos da verdade, fica ai mais 

uma ideia, um Ofício ao Prefeito ao invés de pintar, sinalizar com 

pedras diferentes, para um visual bonito e a cidade não está bonita, 

não está atraente, infelizmente, precisava melhorar turismo, é um 

conjunto de coisas, uma ideia ao Executivo e cortar agora as 

árvores, se sabe que está podre, além da multa, vai ter problemas 

vias judiciais. Comentou quanto ao transporte de alunos, falado 

pelo colega; dados das pessoas, estão mandando cartas para as 

pessoas que viajaram, dados pessoas é complicado, era contra 

dados dos funcionários da Prefeitura; e na sua opinião, que viajam 

para Resende são poucas e na Sessão passada o que falou, mexer no 

transporte escolar, traz dificuldade para alunos que estudam fora e 

pagar 30 reais; e muito mais de 300 para cima, coisas que vê na 

cidade, quem perde é o Munícipe. Após, o Edil João Batista, 

cumprimentou a todos e parabenizou a inauguração da Quadra, 

bonito, bem organizado ficou bom para o pessoal das casas 

populares e crê no meio da semana, para utilizar espaço. Solicitou 
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um Ofício ao Laurindo parabenizando e a organização excelente, 

parabeniza em nome da Bruna e demais e aos dois árbitros que 

apitaram muito bem, Cleber Marçal (Bezinha). O Edil Carlos 

Mateus no aparte agradeceu a Secretaria de Educação que faz 

parte e estavam presentes. O Edil João Batista comentou conforme 

Gustavo que falou de seu Projeto excelente, mas, não condiz, como 

o seu do táxi e no futuro passar os dois projetos, para beneficiar a 

cidade. Em seguida, a Edil Kacia Maria cumprimentou a todos e 

sobre uma Indicação e foi aqui várias vezes solicitado, e levado ao 

conhecimento do Prefeito e, infelizmente anos e anos nada foi feito, 

e fará de novo a pedido dos moradores do Bairro da Palha, sobre a 

manutenção da rua da parte de trás, pegando na rotatória do 

Estrela e os moradores reclamam que lá entope e enche de água; 

estando lá, não é difícil de arrumar, e a Prefeitura tem condições de 

fazer esse trabalho sim; é uma população carente em grande parte e 

em época da chuva alaga as casas e perdem suas coisas; uma 

Indicação ao Executivo e Secretaria de Obras, seja feita a 

manutenção dessa rua. O Edil Carlos Mateus comentou que detrás 

do bar, e a questão é a seguinte que ficou sabendo, as casas 

cercaram o escoamento de água, ceder faixa. A Edil Kacia Maria 

declarou que tem terreno baldio e tem condições de mexer no 

terreno que faz uma curva. A Presidência comentou que segundo o 

Executivo informou, é que os paralelos que tiraram daqui, vão 

utilizar lá. A Edil Kacia Maria comentou de se tomar providência 

mesmo e outras gestões não cumpriram, então que a atual Gestão 

cumpra. Comentou do asfalto da Rodoviária, está intransitável tem 

buraco profundo, carros escolares ficam ali, carro pode quebrar, 

tanto da população como da gestão pública; e não se sabe se a 

Prefeitura jogou fresa na Hamilcar Bevilaqua, se sobrar jogar ali 

para manutenção; e fica na entrada da cidade, uma Indicação. 

Solicitou com Indicação a Secretaria de Obras, manutenção e 

pintura nos quebra molas do Bairro Palha II, bloquete não enxerga 

durante a noite, então pintar, para ter visão. Comentou no Bairro 

da Figueira, cobrar limpeza do Bairro, está de lado na parte de 

cima, solicitando limpeza, tem mato e está abandonada, mandar 

funcionário lá. A Edil Kacia Maria comentou sobre o Bairro da 

Figueira, moradores reclamam há tempo e desde outras 

administrações que caminhões na Quadra, descem correndo, 

colocar quebra mola, o certo do trânsito é dar volta e subir para 

sair; ter jeito de colocar quebra mola, tem criança brincando ali, 
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patinou caminhão agora nessa época de chuva e ficou até a marca 

do pneu. Solicitou um Ofício da Secretaria de Saúde, Marilda 

Uchôas, que atende com excelência dentro de sua possibilidade e 

agradece, então sobre o atendimento PSF na Figueira, solicitou 

escala, consulta dos agentes, frequência, reclamação de moradores, 

um Ofício e no mais agradece e sobre o carro da Educação que o 

Gustavo mencionou e foi apreendido, situação chata, alunos jovens 

da cidade buscando melhor qualidade de vida, e como sua pessoa e 

o Vereador Gustavo mencionamos na votação e se não tivesse sido  

cobrado, não teria apreendido o veículo, questão delicada, outro 

estado, não cobrando, parado e liberado, questão difícil e andar de 

acordo com a Lei, sem gerar toda essa situação. APÓS, O EDIL 

ADALBERTO RODRIGUES cumprimentou a todos e comentou da 

SABESP, que está fazendo manutenção nos bairros e quem não tem 

rede de esgoto está agora mandando Ofício; o pessoal da Palha e 

quem está no nível baixo não tem problema e quem está em cima, 

fica em sessenta dias e mandaram papel e não explicaram o que vão 

fazer, a Sabesp informar ou enviar fiscal nos locais problemas no 

local de rede de esgoto, local só para passar pessoal, tem viela, 

orientação como fazer, prazo de 60 dias, fiscalização, Sabesp 

explicar direito. Comentou sobre um Ofício quanto a Rua Corifeu 

perto da Igreja São Judas Tadeu (Palha), colocaram lixo, tem 

entulho, é chato e desagradável o Executivo colocar lixeira. 

Comentou sobre iluminação Pública na cidade, tudo escuro, na 

Oscar de Almeida,  está morta  e parece cidade abandonada, a luz 

branca ilumina bem, a amarela está matando, está escura a cidade, 

para turismo parece favela e roça, procurem ver, somos cobrados 

como Vereadores, meio abandonada,  um projeto para lâmpada 

para clarear mais e não vê família no calçadão, antigamente tinha 

gente passeando, e se andar nas praças tem estranhos pedindo 

dinheiro. Comentou que nós somos cobrados e fala aqui perante os 

Vereadores. Comentou que se entristece maldade, crueldade e 

abandono de animais na cidade de novo, isso perto do Tarley, na 

Fazenda na Serra, mais três cães abandonados e se virem 

denunciar, gosta de animal. Em seguida, o Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva, cumprimentou a todos e solicitou da Secretária 

uma xerox do relatório estacionamento do Santa Luzia e resposta 

do Executivo e do requerimento referente a Quadra do Ferpa, 

reforma inaugurada foi do Ferpa, alguém informa e agradece 

Prefeito e foi feito por sua pessoa o requerimento e votaram 
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favorável e agradecer ao Executivo que não foi feito convite à sua 

pessoa; e reiterar iluminação  no São Geraldo perto do Bertoso. 

Continuou para reiterar requerimento de melhorias no São Pedro, 

e o Executivo declarou que na medida certa seria feito, está 

terminando o Bairro e atendesse o Executivo. E, cumprimentou a 

colega Kácia sobre o quebra mola e que foi feito pedido por sua 

pessoa e naquele setor a curva é perigosa, colocando em risco as 

crianças e dirigiu ao Prefeito naquele setor, parabéns, atenda o 

pedido. APÓS, A ORATÓRIA  PASSOU AO EDIL LUIS 

FERNANDO que cumprimentou a todos e mencionou ao colega 

Paulo Roberto sobre o convite da Quadra inaugurada e foi colocado 

no Grupo da Câmara e assinado pela Bruna, a todos os Vereadores, 

após a Sessão pelo Whatsap, pois recebeu para domingo de manhã. 

O Edil Paulo Roberto comentou que grupo não adianta, fala da 

presença do Prefeito de mandar um requerimento para a Câmara 

ou próprio Vereador que foi autor do Projeto e dar mais atenção; 

não colocar no grupo e não tem tempo para ver grupo, então está é 

a indignação, não é a primeira vez, isso é como um desrespeito. O 

Edil Luis Fernando comentou que chegou no final da tarde, mas o 

colega queria no papel e solicitou um Ofício, pois semana passada 

na Rua Mario Fabri e presenciou carros em alta velocidade e ficou 

indignado, do bar do Amarelo até o portão do Tuso, então um 

Ofício e vai para a Polícia Militar, Setor de Trânsito e Obras 

quanto a um quebra mola. Comentou fazendo um Requerimento de 

Urgência, sobre o descaso na entrada da cidade na Rua Toninho 

França, sem condições de ser a primeira rua da cidade, muitos 

buracos pequenos e inacabada, então o Secretário de Obras através 

de requerimento arrumar a rua para devidas providências, o 

Executivo tem muito requerimento e que seja atendido rápido, está 

indignado, sem palavras, é ouvir e ficar quieto não tem o que falar, 

serviço urgente, pois enfeia a cidade, a rua está mesmo feia e conta 

com os Nobres Pares. Em única discussão e votação foi o 

requerimento de urgência aprovado nominalmente e por 

unanimidade. E, por fim pediu desculpas ao colega Paulo, pois 

corrigiu e ele tem todo o direito, pois deveria ser oficializado 

segundo palavras do colega, parte do Executivo e Esporte em 

comunicar a cada um para a presença no local. O Edil Paulo 

Roberto também pediu desculpas se foi ofensivo, não somente por 

sua pessoa.  Em seguida, a Palavra foi direcionada a Nobre Edil 

Paula Elias da Silva que cumprimentou a todos e comentou que foi 
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ótima a inauguração da Quadra nas Casas Populares, muito 

importante o esporte e outras venham como São Geraldo das 

solicitações dos Nobres companheiros; e está feliz implantação hoje  

escola integral no Bairro da Palha, Educação na cidade, os alunos 

ficaram das 07 às 17:00 horas, escolhido o Bairro da Palha maior 

necessidade, com 12 oficinas, muito a acrescentar para crianças e 

adolescentes e ano que vem também para o Bairro Figueira, muitas 

crianças e acolhe os Bairros São Geraldo e Fogueteiro, iniciativa da 

Educação e para os pais, menos preocupação e economiza em casa, 

as crianças na escola com lanche, café da manhã. Comentou sobre a 

Emenda Impositiva, e diz aos autores não deixe de lado o Projeto, 

ano que vem volte com ele, momento mais propício, o Carlos 

Mateus viu o empenho da dívida, consiga entrar com o Projeto e do 

João Batista bom para a coletividade analisar e que seja revisto. A 

Presidência comunicou por fim os avisos finais DA 16ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 15/10/18 (2ª FEIRA), às 19 horas, 

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

Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a 15ª Sessão Ordinária de 01 de outubro de 

2018, às 21:50 horas, na Sala das Sessões Drº João 

Monteiro da Silva.     

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


