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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

Aos cinco dias do corrente mês de novembro de dois mil e 

dezoito, às dezenove horas e vinte minutos, na Sala das 

Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Décima 

Sétima 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, Adalberto 

Rodrigues da Silva, 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 16ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 15/10/18 e que foi aprovada nominalmente e 

por unanimidade. Aprovadas por unanimidade e nominalmente as 

Atas Extraordinárias 41ª – 42ª e 43ª de 26/10/18. Após, foram 

apresentados no Pequeno Expediente: 1º) Indicação nº079/18 – DE 

AUTORIA DO VEREADOR JOÃO BATISTA, sobre calçamento e 
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instalação de água e esgoto; 2º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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; (c/ respectivos 

Pareceres); (PEDIDO DE VISTA PELO NOBRE EDIL SILVIO 

JOSÉ BUENO E APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE EM 15/10/18, na 16ª Sessão Ordinária); Em 1ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei Complementar nº 008/18 

aprovado nominalmente e por unanimidade; 3º_) 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO 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”. Em 

1ªdiscussão e votação foi o Projeto de Lei nº 035/18, aprovado 

nominalmente e por unanimidade;  4º) VOTAÇÃO ÚNICA (Art. 67 

– LOM) DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/18, de autoria do 

Nobre Edil Silvio José Bueno que “Acrescenta alínea ao Artigo 31 – 

III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Queluz-SP”; (c/ 

respectivos Pareceres – trata da coroa de flores a ex agentes 

poíticos); Em única discussão o Edil Silvio Bueno comentou que fez 

o Projeto pois, a Câmara Municipal não tem como dar coroa de 

flores aos familiares do falecido e geralmente é somente para os ex 

agentes políticos, então não tem cabimento, se morre alguém o 

Presidente não tem atitude de mandar uma coroa de flores; então é 

uma homenagem que a Câmara Municipal faz ao ex agente político  

que a família é merecedora da homenagem, como já fazemos nas 

Moções e por uma causa boa, foi político e não passou em branco e 

que o Presidente possa fazer, do contrário não poderia. Em única 

discussão e votação foi o Projeto de Resolução nº 005/18, aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 5º)VOTAÇÃO ÚNICA (Art. 67 

– LOM) DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/18, de autoria do 

Nobre Edil Silvio José Bueno que “Altera a Redação do Parágrafo 

Único do Artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Queluz-SP; (c/ respectivos Pareceres) e, com Proposta de 

Emenda Modificativa de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre 

comunicação eletrônica sujeita a confirmação do recebimento pelo 

Vereador. Em discussão da Emenda o Nobre autor Gustavo 

cumprimentou a todos comentou que esta Emenda que está sendo 
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proposta ao Projeto do Nobre Edil Silvio é uma garantia de 

comunicação de maneira adequada, antes no Regimento era 

mediante pessoal e escrita, então o Vereador teria que ser 

convocado pessoalmente e alterando isso ficaria vago, na 

comunicação através do e.mail ou Whatsapp, ou qualquer outro 

meio disponibilizado hoje e sem a confirmação; é importante 

participar das Sessões, se tiver um certo número de faltas pode 

acarretar na perda do mandato; então é garantir a todos o respaldo 

legal para os Edis, e o colega está de parabéns por promover esta 

inovação, mas a comunicação deve ser feita de maneira devida, por 

isso propôs essa Emenda e conta com o apoio de todos. O Edil Silvio 

Bueno comentou que a Emenda é louvável e tudo está na fase da 

internet, tem o Whatsapp que é comunicado automaticamente; 

pessoas recebendo a seu modo de ver, e dar um Ok, está confirmado 

então é o que vale; se viu ou não automaticamente saberá; e com 

Whatsapp ir pessoalmente e comunicar Sessão que terá. O Edil 

Carlos Mateus comentou que obrigatoriamente todos os Edis terão 

um celular.  A Presidência comentou que dando um Ok no grupo. 

O Edil Gustavo comentou  ou e.mail. O Edil João Batista comentou 

e seu OK e as meninas ficaram atentas ao fato de alguém não 

responder. O Edil Carlos Mateus comentou que alguém deve 

cadastrar um celular. O Edil Silvio Bueno declarou que todos tem 

celular. O Edil João Batista comentou da dúvida se alguém não der 

um OK. O Edil Luis Gustavo comentou que deverá ser a 

comunicação pessoal como era. A Presidência solicitou um recesso 

de cinco minutos para discutirmos o assunto, pois a Secretária 

Rosângela gostaria de falar. Concedido às 19:40 horas. Retornando 

aos trabalhos às 19:55 horas, foi colocada em votação a Emenda 

modificativa sendo aprovada nominalmente e com os votos 

contrários dos Edis Silvio Bueno e Carlos Mateus. Em votação 

única do Projeto de Resolução o Edil Gustavo comentou que 

acompanhou o Parecer Jurídico de encontro com o que pensamos e 

no que propõe e a Emenda foi aprovada, então vota a favor. O Edil 

Silvio Bueno comentou que o Projeto na realidade votou contra a 

Emenda, pois deixou a desejar, deixou brecha, alguém pode levar 

vantagem; não tinha pensado e concordou com o Vereador quando 

propôs, mas na discussão fez ver outra coisa, estamos aqui para 

fazer o certo e não levar vantagem, aqui não é para errar, é coisa 

certa, é a vida da cidade em nossas mãos, então para sua pessoa 

perdeu bastante o valor, e não está mudando, e solicitou à 
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Presidência mais cinco minutos e foi concedido às  20 horas 

(recesso). No retorno às 20:10 horas, o Edil Adalberto Rodrigues 

mencionou dos ânimos alterados, analisar o certo e pede Vista. O 

Edil Gustavo comentou que é uma coisa simples que se faz e não 

sabemos da má fé de que lado que está, a Emenda é uma garantia, e 

não se aceitou e cria uma tempestade em um copo de água; usou a 

sua situação na Câmara Municipal , um exemplo de questão 

própria e já aconteceu caso concreto aqui dentro e vemos uma a 

alteração de ânimos injustificadas, acha lamentável uma coisa tão 

banal e pequena para perder 20 ou 30 minutos para discutir e 

realmente acha que tem coisa embaixo desse propósito. O Edil 

Silvio Bueno concordou porque o colega Gustavo é o que mais 

discute. O Edil Luis Gustavo comentou que a proposta é do colega 

Silvio. O Edil Adalberto Rodrigues solicitou pedido de Vista. Em 

votação ao pedido de vista, o Edil Paulo Roberto comentou estar em 

seu canto quieto e falou que a Emenda é boa e o Projeto excelente, 

então o pedido de vista é para analisar melhor? O Edil Adalberto 

declarou que sim. Em votação ao pedido de Vista foi aprovado 

nominalmente e com o voto contrário dos Edis Kacia Maria e Luis 

Gustavo que comentou ser uma vergonha; 6º) 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

009/18, de autoria do Executivo Municipal que “DISPÕE SOBRE A 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 

200/18; (c/ respectivos Pareceres).Em discussão o Edil Luis Gustavo 

comentou que parabeniza o Executivo pela proposta do Projeto 

Fundiário no Município e sabemos que é de suma importância o 

esgoto e a água chegue a quem não tem e com responsabilidade no 

Plano Municipal, é um passo adiante dentro do município e 

analisando o projeto é bom e apoiar benefício para a população. 

Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de Lei Complementar nº 

009/18 aprovado nominalmente e por unanimidade; 7º) LEITURA 

DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 014/18, de autoria do 

nobre Edil Paulo Roberto da Silva que “Institui o Dia do 

Profissional de Educação Física, no Município de Queluz-SP e dá 

outras providências”; (c/ cópia aos Edis); (RETIRADO DE 

VOTAÇÃO PELO AUTOR EM 05-11-18 na 17ª Sessão Ordinária); 

8º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 36/18, 

de autoria do Executivo Municipal que “ DISPÕE SOBRE A 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 



 5 

BÁSICO DO MUNICÍPIO DE QUELUZ, INSTUTIÍDO 

ATRAVÉS DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº582/18 ( leitura 

de pareceres). Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 

036/18, aprovado nominalmente e por unanimidade. (E SEGUIRÁ 

PARA 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 44ª SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 05-11-18 APÓS A 17ª SESSÃO 

ORDINÁRIA); 9º) OFÍCIO GP Nº 452/18, responde a OFÍCIOS SV 

Nº 179/18, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre 

manutenção Passarela Turíbio Rosa;ESPECIAL, de autoria dos 

Nobres Edis Carlos Mateus e João Batista, sobre 

agradecimentos;10)OFÍCIO GP Nº 459/18, responde a OFÍCIO SV 

Nº 169/18, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, 

sobre limpeza de terrenos baldios, casas e construções abandonadas 

ou desocupadas; 11) OFÍCIO SMO Nº 91/18, responde a OFÍCIO 

SV Nº 191/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, 

sobre tampa de bueiro, Bairro Figueira; 12) OFÍCIO SABESP Nº 

188/18, responde a Requerimentos nº 138/18, do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues e nº 139/18, do Nobre Edil Carlos Mateus, 

sobre vazamento de água e Contrato Município/Sabesp, 

respectivamente; 13) OFÍCIO SABESP Nº 189/18, responde a 

Ofício Nº 189/18, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, 

sobre obrigatoriedade de interconexão do imóvel à rede coletora de 

esgoto, moradores Bairro Palha; 14) OFÍCIO GP Nº476/18, 

responde ao requerimento nº143/18 de autoria do nobre edil Luis 

Fernando Paulino, sobre manutenção em rua na entrada da cidade; 

15) OFÍCIO G.P Nº 477/18 – responde aos ofício:SV nº195/18 – de 

autoria da vereadora Kácia, sobre pintura nos redutores de 

velocidade no Bairro da palha II;Sv nº196/18 – de autoria da 

vereadora Kácia, sobre manutenção de limpeza no Bairro da 

figueira;Sv nº200/18 – de autoria do vereador Adalberto, sobre 

inserção de lixeiras suspensas no bairro Corifeu; 16) OFÍCIO G.P. 

Nº472/18, responde ao Req. nº134/18 – de autoria do vereador 

Silvio, sobre ladeira do Bairro Stº Cruzeiro (cópia Edil Silvio 

Bueno); 17) OFÍCIO GS Nº478/18 – de autoria do vereador João 

Batista, responde ao Ofício SV nº126/18, sobre ambulância para o 

Bairro da União; 18) OFÍCIO GS Nº477/18 -  de autoria da 

vereadora Kácia, respondendo ao Ofício SV nº153/18, sobre carreta 

de mamografia no Município; 19) OFÍCIO G.P. Nº467/18, responde 

ao Req. nº142/18 – de autoria do vereador Luis Gustavo, sobre 

valor arrecadado nas festas da Morango e do Porco; 20) OFÍCIO 
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G.P. Nº466/18, responde ao Req. nº141/18 – de autoria do vereador 

Luis Gustavo, sobre cópias de processo Licitatório, referente à 

contratação de empresas de transportes. (disponibiliza mídia); 21) 

OFÍCIO G.P. Nº 469/18, responde ao Req. nº 140/18 – de autoria do 

vereador Luis Gustavo, sobre cópia de procedimento licitatório de 

empresa contratada pelo Município; 22) OFÍCIO G.P. Nº468/18, 

responde ao Req. nº 136/18 – de autoria do vereador Paulo, sobre 

possibilidade de construção de muro de arrimo; 23) RESPOSTA 

AO REQ. DE INFORMAÇÃO Nº137/18 – de autoria do vereador 

Carlos Mateus, sobre contratação de empresa especializada para 

realização de obras de implantação de infraestrutura em vias 

públicas; 24) OFÍCIO nº444/2018/DG/ANTT – responde ao Ofício 

nº069/18 – de autoria do vereador Altair, sobre ampliação de 

passarela localizada no alto do Cemitério no Município de 

Queluz/SP. O Edil Silvio Bueno comentou da bela notícia, não é 

para já, mas é uma bela notícia e vai enviar cópia ao China; 25) 

OFÍCIO Nº23BPM/I – 093/941.1/18 – POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - - responde ao Ofício SV nº217/18 – 

vereadora Kácia; 26) OFÍCIO G.S. 480/18 – responde ao Ofício SV 

nº198/18 sobre atendimento da ESF do Bairro da Figueira; 27) 

OFÍCIO Nº 159/18, responde a Ofício SV Nº 209/18, de autoria da 

Nobre Edil Kacia Maria, sobre  fato ocorrido na Escola Municipal 

Arco-Iris. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO GRANDE 

EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE O NOBRE EDIL 

JOÃO BATISTA QUE cumprimentou a todos e fez um pedido ao 

Setor de Obras, o Sr Osiel se possível na Rua Lucrécio Bueno 

Quintanilha, colocasse dois redutores de velocidade, os carros 

passam com muita velocidade. Solicitou ainda, ao Setor de Obras 

com Ofício sobre o Velório Municipal reparos principalmente no 

telhado e está chovendo muito, forro cedendo, e com isso pintura e 

demais. Solicitou também, oficiar ao Sr. Davi Araújo – Diretor do 

Cemitério, sobre todos os dados dos túmulos cadastrados, todo o 

levantamento; saber se está faltando lugares na questão de enterros, 

saber o andamento disso e por fim agradeceu a presença do ilustre 

Rafael – Sabesp. Em seguida, a Palavra livre passou ao Nobre Edil 

Carlos Mateus (Tuti) que cumprimentou a todos e apresentou 

algumas Indicações e pode se colocar em uma só, como foi calçado o 

lado de cá do Buraco Quente, com acesso a Nova Queluz indicar ao 

Executivo analisar calçamento na saída do túnel na Nova Queluz e 

uma das reivindicações atendidas colocaram braço de luz na 
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escada, agora o calçamento nesse ponto da Nova Queluz e, em 

frente ao bar do Walter, se possível, pois parece ser Rodovia 

Estadual; segue uma Indicação e o beco atrás do Camarão, 

colocação de braço de luz que talvez consiga pelo grande empenho 

do Prefeito. Comentou também do beco do Tião Barbara, para 

calçamento e segue na mesma Indicação ao Executivo. O Edil 

Carlos Mateus reivindicou ao Executivo sobre a possibilidade de 

poda nas Praças Públicas, está um horror isso; choveu novamente e 

a erva de passarinho prolifera mais, é um Ofício e já fez esse pedido 

em Sessão atrás e se há possibilidade de substituir o calçamento no 

trecho do bar do André, Nova Queluz, como Indicação e se for feito 

futuramente, pode surgir críticas é com acesso à residência do 

Prefeito, está tudo quebrado sem uma pedra inteira, no trecho da 

bifurcação. Reforçou ao Executivo sobre a máquina de limpar as 

ruas, pois começou as chuvas brota as cebolinhas no meio fio e 

entrar em 2019 e ver se vem adquirir esse bem. Solicitou da 

possibilidade de um Projeto de Lei do Executivo, e nós por várias 

vezes onde apontamos as ladeiras escorregadias, tentar substituí-las 

intercalando, e que o prefeito faça como permuta tem convicção 

junto aos Postos de Gasolina, pois muitos querem estender seus 

pátios e os paralelepípedos mais resistentes, dificuldades das ruas 

sem calçamento, então com Projeto de Lei para permutar o 

paralelo das ladeiras escorregadias e no mais é isso, parabenizar faz 

parte, onde o Executivo mostra o empenho em administrar, estamos 

vendo progresso em muitos locais com um ou dois pontos de luz, 

pessoas não sabem como agradecer, com a taxa de luz cobrada em 

nossa gestão; o benefício está ai, cidade completa de postes e 

prolongamento de rede, com pontos de luz e temos que divulgar 

isso, indicar e justificar as críticas do voto da taxa de iluminação e 

está ai o progresso. Após, a Edil Kacia Maria  cumprimentou a 

todos  e iniciou os pedidos com um Requerimento para o 

responsável sobre o trânsito de Queluz onde solicitamos  por  

diversas vezes desde o início do mandato sobre a reforma do 

estacionamento em frente o Caneco, para possibilidade de 

estacionamento de carros, onde o trânsito está ruim, e passando em 

frente ao Caneco tinha um caminhão de flor de lado, ocupando três 

vagas, nada contra o vendedor e anulou todo o serviço feito pela 

Prefeitura; ali é em prol da população do Município, os agentes de 

trânsito tem que ver e com posição, senão todo o serviço para nada, 

averiguar as situações. Em discussão e votação foi o requerimento 



 8 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Continuou a Nobre 

Edil Kacia Maria com um Ofício para a Diretora da Creche e 

informar sobre um novoprocedimento a ser adotado na Creche das 

crianças que ficam meio período; e segundo a Lei Federal é Creche 

Escola então período integral, é um direito da criança e não dos 

pais; onde mães lhe procuraram como será feito isso quais crianças 

vão ficar meio período ou não; formar seleção, como adotar isso; é 

direito adquirido tirar a criança, mães que trabalham ou que estão 

doentes; com ritmo já em dois ou três anos e não sabe onde 

encaminhar, entende que tem o ponto de vista e era o seu enquanto 

mãe para ter acompanhamento da família, temos que analisar caso 

a caso; então encaminhar para a Creche. O Edil Paulo Roberto no 

aparte comentou do Ofício onde muitas mães vem ao Vereador 

indagando sobre o final de ano, constar em seu requerimento, mães 

trabalham e não tem expediente como fica a situação das mães. A 

Edil Kacia Maria comentou que não liga de colocar, assunto de há 

anos em todo o final de ano é um assunto que não se consegue 

resolver, outras cidades as creches não param; e segundo 

informação as crianças tem período de descanso com a família, mas 

não bate as férias da mãe com as férias das crianças e gera situação 

desconfortável com as famílias, não consegue resolver, mas essa 

será a resposta e pode incluir. A Edil Kacia Maria solicitou um 

Ofício individual e indicou o CRAS – Escolas Capitão José Carlos, 

Palha e da Figueira, se há possibilidade de encaixar em reuniões do 

Bolsa Família e escolas, quanto a Palestra da violência doméstica e 

do Viva Leite. Solicitou ainda, um Ofício agradecendo e 

parabenização a Secretária Municipal de Saúde e enfermeiras sobre 

os PSF’S PALHA – FIGUEIRA E PORTEIRA, pelo excelente 

serviço de conscientização do câncer de mama e contra a violência 

doméstica e outros fatores que envolvem a saúde da mulher. Após, 

o Edil Paulo Roberto cumprimentou a todos e ainda ao colega 

Carlos Mateus sobre o remanejamento dos paralelepípedos consta 

em seu relatório importante para a cidade, as nossas ladeiras são 

escorregadias. Comentou sobre calçamento no Bairro Santo 

Antônio, é difícil onde a situação não é boa, então com Indicação ou 

Ofício faça o calçamento na Rua Salvador Duarte, e reiterando 

calçamento na Rua Benedito Duarte e com Ofício ao Encarregado 

de Obras, no bairro São Pedro perto do Sr. Zacarias, tem uma 

árvore muito grande e fica na beira do barranco, e a árvore está 

puxando para o lado da pista, pode acontecer um acidente, arrastar 
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casas, então pede uma poda. O Edil Carlos Mateus no aparte 

comentou sobre a permuta de calçamento e pediu desculpas e se o 

colega Paulo puder assinar a Indicação junto pois, foi fruto de 

diálogo entre nós dois. O Edil Paulo Roberto agradeceu ao 

Executivo nos requerimentos que faz na Casa de Leis, manutenção 

no São Pedro iniciou o trabalho e agradece o que vem atendendo e a 

todos. Em seguida, o Nobre Edil Luis Fernando cumprimentou a 

todos e Indicou ao Executivo que promova locais de pesca às 

margens do Rio Paraíba com bancos, e beneficiará os munícipes e 

pessoas de fora que faz pesca, cabe indicar ao Executivo, um 

compromisso com Turismo. Solicitou ainda, um Requerimento a 

Secretária de Esporte a Sra. Bruna, onde o campinho da popular, 

precisa deixar o banheiro aberto, vestiário e bebedouro, eles pedem, 

tem dificuldade o banheiro ficar fechado e não tem funcionário 

para abrir. Em votação foi o Requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Fernando solicitou 

que faz 10 dias atrás uma pessoa lhe ligou da Santa Casa no Pronto 

atendimento, não sabe o assunto, não atendiam ela e não foi 

atendido pela Marilda, tentou ligar por três vezes, acha que isso é 

um desrespeito com a gente como representantes da população; 

então a Secretária do Município com cargo de confiança do 

Executivo a não nos atender, olhamos pela população e os 

Secretários e tem que atender cada setor fica difícil a comunicação 

e quer uma explicação da Secretária de Saúde do não atendimento 

aos seus telefonemas que tentou por 3 vezes. Após, o Nobre Edil 

Luis Gustavo no uso da Palavra cumprimentou a todos e comentou 

de chegar a um tema solicitado por diversos Vereadores quanto a 

reforma de nossos parques, reclamação constante de nossos 

munícipes sobre o estado que se encontram e já vem desde a outra 

administração e que vem colocando em risco e das crianças não 

terem um local de lazer; principalmente na região central, faz em 

forma de  uma Moção de Apelo e que o Executivo junto com a Pasta 

da Secretaria para parceria privada para aquisição do Parque, 

vemos show de proporção para festa de São João e conseguir 

doações e é bem mais em conta e busque parceiros para implantar 

um novo parque; e quer apoio dos demais; e o Vereador tem que 

ser a voz e conta com os Edis. A Presidência colocou a Moção de 

Apelo em votação e comentou de ser algo necessário e fala de 

situação ocorrida no mandato passado, 15 mil que tomasse 

providências na forma de fazer, concorda com a Moção de Apelo e 
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está de parabéns. O Edil Silvio Bueno comentou que pediu para 

arrumar da Praça e nunca mais voltou. O Edil Carlos Mateus 

comentou que concorda e que se reformar e fechar com grade. A 

Presidência comentou que sem o parque ficou ruim. O Edil Luis 

Gustavo comentou sobre o MIT do recurso que chegará no próximo 

ano; e incrementar a região central e bairros e o primeiro passo 

arrumar esse. Em votação foi a Moção de Apelo aprovada 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Gustavo solicitou 

oficiar a Secretaria de Obras, pois fez duas indicações em 2017, 

iniciou obras na Ladeira Thomáz Ribeiro Junior e a empresa 

contratada vem deixando a desejar, o serviço não flui e causa 

transtorno nessa época de chuva; e parabenizou o Executivo que 

iniciou as obras, mas a Empresa dê andamento para acessibilidade, 

onde seu carro ao subir ali se arrebentou na boca de lobo. Solicitou 

ofício reiterando para a Elektro, uma lâmpada no Recanto dos 

Pássaros, lâmpada apaga e acende e retome com providências. 

Comentou de um Ofício reiterando sobre a taxa do reajuste em 

nossa Legislatura e 2016 da taxa de iluminação benefício 

ampliação/expansão. Solicitou cópia do Processo Licitatório de 

todos os pagamentos feitos a Empresa do Sr. Deusdédi de Almeida, 

pagamento desde o início 2017 até agora, se houve ou não para 

contratação desse serviço; um requerimento solicitando sobre a 

reparação, manutenção, tem muitos pagamentos no Portal e ficou 

em 70 mil em dois anos, precisa saber. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil 

Luis Gustavo solicitou um Ofício ao Executivo sobre providências 

na obra da casa da sogra do Prefeito, jogaram o entulho dentro do 

terreno da Educação, e os funcionários que trabalham no local o 

procuraram e é falta de respeito e não sabe se o Prefeito está 

sabendo e está lá o entulho desde o período eleitoral, respeitar a rua 

e a entidade, pede através de Ofício. O Edil Luis Gustavo comentou 

da resposta de ofício que fez sobre tampa de bueiro do bairro da 

Figueira perto da casa da Carminha, e não é no bar do Paraíso, 

reitera a Indicação, período de chuva está ai, tem preocupação e vai 

para a Secretaria de Obras. Comentou também da reclamação do 

atraso no pagamento dos funcionários do Samu e funcionários da 

Radiologia, mês agosto e ter esse respeito com os trabalhadores, 

atendendo a população, as pessoas prestam o serviço de cabeça 

tranquila, com seus compromissos sendo cumpridos também, acaba 

o funcionários vindo trabalhar com uma preocupação a mais; pode 
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acarretar em prejuízo no atendimento, então o Executivo 

acertar/normalizar e quer por ofício. A Edil Kacia Maria comentou 

sobre julho e agosto fez mesmo pedido para a Secretaria. O Edil 

Luis Gustavo comentou sobre Indicação ao Executivo de estudar 

possibilidade sobre elaborar um Projeto de Lei sobre a entrada das 

salas de aula seja colocada a capacidade de cada sala e de acordo 

com a metragem, com Projeto de Lei salas superlotadas, coisa bem 

simples; pais questionam e professores reclamam da dificuldade do 

aprendizado, quantidade grande de alunos e que a Lei permita e 

por fim cumprimentou os demais e o Rafael da Sabesp. Em seguida, 

a palavra livre foi direcionada ao Edil Silvio Bueno que 

cumprimentou a todos e solicitou um Ofício a Secretária de Saúde, 

pedindo informações sobre a nova OSS em Queluz, onde o contrato 

venceu e não renovaram, então qual é a firma que venceu e se foi 

trocada mesmo. Comentou sobre a Quadra da Porteira que está 

sendo reformada com a verba do Deputado Estevam Galvão no 

valor de 100 mil, então é correr atrás de verba para a cidade 

crescer. Comentou do calçamento da ideia que teve o colega Carlos 

Mateus, ideia para algumas ruas tirar o calçamento da Rodoviária 

e asfaltar e por na Rua Onofre Barbara – Palha II, bloquete dá 

para colocar lá e ainda sobra calçamento, e onde pediu a luz dá 

acesso à Dutra, descida da rua Corifeu e está muito escuro e muitos 

se utilizam dali como funcionários da Graal no ponto de ônibus e 

ajudaria as pessoas. Comentou sobre a rua do bar citada pelo 

colega Carlos Mateus, está tudo quebrado e está virando pó. 

Comentou do acesso da Palha II perto do Pavão, transformou em 

rua, bloquetar  e acesso bom a todos e com asfalto da rodoviária e 

ficaria bom, então duas ruas que indica. Comentou da subida do 

Alto Santo Cruzeiro, está muito bom e vai confirmar pois lá era 

patrimônio; e saber qual o Deputado conseguiu verba, realmente 

era ruim, a população merece e está há anos e tem uma resposta e 

vem outra, o Paulinho já passou, e ao ex Vereador China sempre 

falava da ponte, veio e será incluído na firma que ganhar a 

concorrência não importa o ano, com a chuva fica cheio de água 

embaixo do Viaduto; ano que vem vai reforçar e não deixar 

esquecer o serviço Vereador, na hora certa. Após, o Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues cumprimentou a todos e solicitou um Ofício 

sobre os aparelhos de ginástica do calçadão, o colega Gustavo fez do 

parque e faz dos aparelhos; falta manutenção, com parafuso 

quebrado e pode haver acidente e na Rua que foi feita obra, ao 
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Setor de Obras recoloquem paralelos na São Benedito e com 

buracos, vai causar acidente sério. Comentou no Setor de Trânsito 

com Ofício e mais uma vez explicar em frente ao Santander é um 

funil e ninguém respeita se choveu batem ali, já pegaram o seu 

carro. O Edil Luis Gustavo comentou que presenciou há uns 30 dias 

atrás, um caminhão veio de Areias que por Deus não atropelou 

pedestre, é importante asfaltar aquele pedaço, tem iminência de 

acidente; alta velocidade e com freio quente, parabéns pelo pedido. 

O Edil Adalberto Rodrigues comentou que virou funil, poderia 

fazer uma proibição lateral quem vem da Sabesp com faixa 

amarela, está escorregando acontecerá acidente é prevenir 

enquanto pode, caminhão não para e vai acontecer acidente fatal. 

Por fim, agradeceu aos funcionários da Prefeitura sobre a limpeza 

no trabalho que tem feito, os meninos trabalham muito e com 

poucos funcionários, enviar Ofício parabenizando a todos 

funcionários da Prefeitura pela dedicação. O Edil Silvio Bueno no 

aparte comentou da Rua São Benedito que reclamam do pó que 

está demais, arrumar de uma vez que está afundando, com 

caminhão de água para diminuir o pó, as pessoas reclamam. O Edil 

Adalberto Rodrigues comentou que viu o dia que o caminhão pipa 

jogou água, teve um munícipe que arrumou confusão, jogando água 

na Praça e sim na rua e o rapaz se alterou, pois terceirizou o serviço 

com o Paulo Gaúcho, parece que havia pintado a Praça. Após, a 

Presidência cumprimentou a todos e solicitou um Ofício ao 

Secretário de Obras sobre a limpeza e olhar a Rua Santo Antônio 

principal que está tomada de mato e está no meio da rua; comentou 

que foi procurada por morador da São Benedito, perto do Booster 

da Sabesp e o que ocorre, foi feita a parte do esgoto onde tirou os 

paralelos, ficou ruim e irregular entre a ponte e a rua na descida, 

um dos lados com proibido estacionar, pintar de amarelo e o 

quebra mola fica na metade e está horrível, poderiam olhar; 

embaixo tem pó e em cima acúmulo de água, ficou fundo e com 

acúmulo de água que é jogada nos munícipes que tomam banho 

constante, verificar com placa, ver se é terceirizada e ver com 

carinho para nós. Comentou que tem manilhas na Pedreira da SP 

54, bar à esquerda e já conversou com os colegas Carlos Mateus e o 

João Batista para arrumar a boca de lobo, pois a águavai direto em 

seu quintal e já que vai mexer com obra que será feita e ver com 

carinho para a Senhora e por fim agradeceu a todos. A Presidência 

comunicou por fim os avisos finais DA 18ª SESSÃO 
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ORDINÁRIA DE 19/11/18 (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 17ª Sessão Ordinária de 05 de novembro de 

2018, às 21:40 horas, na Sala das Sessões Drº João 

Monteiro da Silva.     

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


