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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

Aos vinte e um 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 

Oitava 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: 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

05/11/18 e da VOTAÇÃO DA 44ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DE 05-11-18, e que foram aprovadas nominalmente e por 

unanimidade. Em seguida, foram discutidos e votados no Pequeno 

Expediente: 1º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 008/18, de autoria do Executivo 
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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). Foi aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 2º) 2ª 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”. (LOA -

2019). Foi aprovado nominalmente e por unanimidade; 3º) 

LEITURA DE OFÍCIO ESPECIAL/18, de autoria do Nobre Edil 

Silvio José Bueno, solitando a retirada de Pauta do Projeto de 

Resolução mº 006/18. (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); (Emenda Modificativa aprovada 

nominalmente com os votos contrários dos Edis Silvio Bueno e 

Carlos Mateus) (AGUARDANDO - PEDIDO DE VISTA – 

Adalberto Rodrigues em 05-11-18 – 17ª Sessão Ordinária); 

(RETIRADO DE PAUTA NA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21-

11-18 PELO AUTOR); 4º) 2ª 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). Foi aprovado nominalmente e 

por unanimidade; 5º) LEITURA DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 015/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto 

da Silva que “Fica denominada Praça Geralda Ribeiro, conhecida 

como Dadinha, a Praça localizada na Rua Custódio Martins, na 

cidade de Queluz/SP”; (c/ cópia aos Edis); (PRAZO COMISSÕES 

E JURÍDICO); 6º) LEITURA  DO PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 004/18, de autoria da Mesa Diretora que 

“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a proceder à doação de 

bem móvel ao Poder Executivo Municipal”; (c/ cópia aos Edis); 

(PRAZO COMISSÕES E JURÍDICO); 7º) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 016/18, de autoria do nobre 

Edil Paulo Roberto da Silva, que “Denomina Academia Francisco 

Sandoval Norberto”, e dá outras providências; (PRAZO 
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COMISSÕES E JURÍDICO); 8º) OFÍCIO GP Nº 486/18, responde 

a Ofício SV Nº 185/18, do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, 

sobre informações de IPTU de nosso município; 9º) OFÍCIO GP Nº 

484/18, responde a Ofício SV Nº 144/18, do Nobre Edil Luis 

Gustavo Silva Ribeiro, sobre encaminhamento de cópia dos 

contratos de trabalho dos motoristas; 10) OFÍCIO GP Nº 496/18, 

responde a Ofícios SV Nº:Nº 164/18, da Nobre Edil Kacia Maria, 

sobre monitoramento de veículos;Nº 171/18, do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre inserção de braços de luz na Rua Corifeu de 

Azevedo Marques;Nº 178/18, do Nobre Edil João Batista, sobre 

inserção de postes de iluminação no Bairro União;Nº 193 E 208/18, 

do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre escoamento de água na Av. José 

Messias de Paula França;Nº 230/18, do Nobre Edil Carlos Mateus, 

sobre aquisição de máquinas de limpeza urbana; 11) OFÍCIO GS 

Nº 505/18, responde a OFÍCIO SV Nº 247/18, do Nobre Edil Silvio 

José Bueno, sobre a gestão serviço de Saúde do Município; 12) 

OFÍCIO DSMU/PMQ Nº 011/18, responde ao Ofício SV Nº 146/18, 

do Nobre Edil João Batista, sobre aquisição de placas; 13) OFÍCIO 

DSMU/PMQ Nº 012/18, responde ao OFÍCIO Nº 168/18, do Nobre 

Edil Carlos Mateus, sobre convite para participar da 14ª Sessão 

Ordinária; 14) OFÍCIO DSMU/PMQ Nº 013/18, responde ao Ofício 

SV Nº 217/18, da Nobre Edil Kacia Maria, sobre veículo marca 

Volks; 15) OFÍCIO DSMU/PMQ Nº 014/18, responde 

esclarecimentos ao Nobre Edil Silvio Bueno, sobre mudanças mão 

de direção no município; 16) OFÍCIO GS Nº 510/18, responde a 

OFÍCIO SV Nº 150/18, do Nobre Edil Luis Fernando Paulino, sobre 

atendimento de chamada na Santa Casa; 17) OFÍCIO GP Nº 

498/18, responde a Requerimento nº 142/18, do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre valor arrecadado nos eventos denominados Festa da 

Moranga e do Porco. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO 

GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE A 

NOBRE EDIL KACIA MARIA que cumprimentou a todos e 

solicitou uma Indicação ao Executivo Municipal, pois não pode 

propor despesa, no caso uma Lei igual ao Município de Passa 

Quatro, onde pediu cópia e lhe enviaram; e todo ano fazem esse 

projeto de lei onde o Executivo manda subvenção a Entidades 

Assistenciais, e no caso específico como Asilo e a Banda Lyra 

Queluzense, essa Lei passasse na Casa e enviada pelo Executivo um 

valor mínimo, lei em ordem, nada de ilegalidade para contribuição 

é um incentivo em torno de R$ 2 mil reais para pagar os músicos e 
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não ficaria no estado que se encontra a Banda hoje. Comentou que 

os colegas Carlos Mateus e João Batista pediram ajuda, mas ajudas 

esporádicas não resolvem o problema que ela vem passando há 

muito tempo, tira os músicos do Município e acaba chamando os de 

fora; a Banda se desgasta, incentivo mensal para o Asilo e a Banda 

iria ajudar. Solicitou um outro Ofício a Secretaria de Obras, onde 

dois meses atrás antes das eleições já havia enviado ao Setor sobre o 

Bairro da Palha que alagou com as chuvas, todos reclamaram, 

então se tem um prazo e data talvez não certa e determinada, mas 

com previsão para arrumar aquela rua. Após, o Nobre Edil Silvio 

Bueno cumprimentou a todos que cumprimentou a todos e 

mencionou sobre o transporte dos alunos e infelizmente 

denunciaram de novo, primeiro de Barra Mansa, agora de Cruzeiro 

e está encaminhando para acabar com o transporte, a cidade 

carente, benefício de R$ 30,00 e informação que vai acabar, alguém 

denunciou e quem não sabemos; e vê com tristeza era um ganho 

para a cidade, mais pessoas formadas tiver melhor para a 

população. A Presidência comentou de ser qualificação. O Edil 

Silvio Bueno comentou que isso não ajuda, só atrapalha; vamos ver 

agora para frente e denúncia não leva a nada, só perde. O Edil João 

Batista no uso da oratória cumprimentou a todos e reiterou um 

Ofício ao Executivo para que pudesse colocar no Bairro União 

Placas com os nomes das ruas, seis ou sete, se possível ano que vem 

para todos os moradores lá. Solicitou também um Ofício de 

agradecimento ao Secretário de Obras, o Senhor Osiel do trabalho 

que vem fazendo, mesmo com pouca gente e recurso, trabalho 

prestado, em tão pouco tempo aqui. Após, o Edil Paulo Roberto 

cumprimentou a todos e passou sua palavra. Em seguida, o Nobre 

Edil Luis Gustavo cumprimentou a todos e solicitou um 

requerimento de informação sobre o calçamento retirado em frente 

o Caneco e Santo Cruzeiro, qual o destino dado, aplicar em outra 

localidade e o Executivo informe onde está depositado e destino, 

material que pode ser reutilizado em outros lugares. Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. O Edil Luis Gustavo continuou com a indignação dos 

moradores da Rua Hamilcar Bevilaqua onde por duas vezes 

encaminhou requerimento ao Executivo sobre o trânsito de 

caminhões e a noite ocorre problemas, onde um caminhão bateu e 

quebrou o bueiro e muro de casa, é um prenúncio de tragédia e que 

a qualquer hora pode acontecer de atropelar pessoa; o Executivo 
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tome as devidas providências nesse trânsito de caminhões pesado, 

devido às galerias e casas com construções antigas; é uma 

reclamação constante, sem solução ou início de obra, época de 

chuva e os paralelepípedos escorregam não para, ocasionar 

tragédia maior, então o Executivo tome providências. Em aparte o 

Nobre Edil Carlos Mateus comentou que discutimos numa Sessão 

passada sobre os proprietários dos postos colocar guardas de 

trânsito, como tem na Rede Graal e mencionamos os próprios 

caminhões da cidade, foi onde conflitou e caberia aos proprietários 

dos comércios colocar os guardas nos pátios para não permitir a 

saída por ali. A Presidência concordar e comentou ser lastimável, 

providências a serem tomadas é apenas o começo pode ocorrer 

grave acidente, questão de consciência em parceria também com o 

Executivo. O Edil Carlos Mateus comentou ser alternativa. A 

Presidência comentou das providências. O Edil Luis Gustavo 

declarou sobre a limpeza pública na Rua Hamilcar Bevilaqua e que 

está um pouco a desejar; com a chuva o mato tomou conta da 

cidade e houve a resposta ao colega Carlos Mateus com relação ao 

equipamento; e se não vier com emenda, o Executivo programar o 

orçamento programar para aquisição, é importante e está 

enfeiando a cidade; sensação de abandono, mal cuidada e rand up 

não pode usar, limpa um lado, suja o outro, é enxugar gelo, precisa 

de capinadeira mecânica, está impossível, e a população está 

indignada e tem que trazer aqui esta questão. O Edil Luis Gustavo 

comentou sobre a iluminação na Passarela “Turíbio Rosa” que está 

sem iluminação ontem, passagem importante para trabalhadores e 

estudantes, encaminhar ao setor responsável para manutenção 

rápida, passou de madrugada e estava escuro e sensação de 

insegurança, difícil locomover. Comentou que ainda na Hamilcar 

Bevilaqua sobre o reparo do bueiro está todo aberto e já foi 

indicação sua e o muro trincou, reparar. Solicitou um 

Requerimento de Informação ao CRAS que informe sobre a festa 

do Arco-Iris, quantas crianças contempladas com fantasias sem 

condições, e no ano passado já havia feito esta Indicação; o Cras 

fornecesse para as mães sem condições de confeccionar as fantasias; 

festa bonita e como instrumento de inclusão e questão financeira 

crianças não podem deixar de participar; e se foi atendido para 

divulgar crianças contemplada. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil 

Luis Gustavo continuou Indicando ao Executivo Municipal sobre a 
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cobertura na entrada da Escola da Figueira que está precisando 

desta atenção especial; em falta e com o vento levantou e deteriora a 

estrutura metálica, e deixar acolhedora como as demais escolas 

municipais, e que as crianças possam estar em um ambiente seguro 

e agradável. Comentou sobre o Bairro da Figueira com resposta 

que chegou das manilhas, para fazer o escoamento da água; reitera 

ao Executivo extrema urgência, e começou a temporada de chuva e 

recebeu vídeo e vai vir água e entra nas casas, sabe que tem que 

respeitar os procedimentos licitatórios e o responsável pelos 

trâmites licitatórios que dê prioridade que é de extrema urgência, 

desde a Quadra, assoreia e provoca erosão no terreno e desce e 

entope bueiro e alaga as casas do PSF, tanto em cima como 

embaixo, evitar deslizamento. O Edil Luis Gustavo comentou sobre 

reiterar a Festa do Porco e da Moranga, e não veio do jeito que 

solicitou, então quanto se arrecadou e gastou, quer notas fiscais 

todas das duas festas, tudo o que adquiriu, Procedimento 

Licitatório, para comparativo e não falar que só gastou dois mil 

reais;  pois foi insuficiente a resposta nesses dois anos. Em discussão 

e votação os Nobres Edis: Adalberto Rodrigues, João Batista, Silvio 

Bueno e Carlos Mateus foram contrários e os demais: Paulo 

Roberto, Luis Gustavo, Kacia Maria e Luis Fernando favoráveis e, 

em havendo o empate a Presidência votou favorável, sendo 

aprovado o requerimento por cinco votos a quatro. O Edil Luis 

Gustavo comentou sobre a questão da iluminação pública e tem 

causado indignação por parte de alguns moradores dos Bairros São 

Geraldo e Fogueteiro, pois na Rua da Nova Queluz aberta com 

postes e não está acesa ainda, e tem uma casa só lá e não sabe se é 

propriedade particular e se tem nome, então o Executivo nos 

informe a quem pertence; tem lugares à frente com prioridade, vai 

até a mata, então a quem pertence o terreno, quer um requerimento 

de Informação; tem uma casa e mais de oito pontos de iluminação; 

não consta no cronograma; ouve falar que faz divisa na 

propriedade do Prefeito, e se foi feita de maneira particular, e é 

muito estranho todas as Empresas que prestam serviço no 

Município de Queluz, acabam realizando algum tipo de obra na 

propriedade do Executivo,  houve o caso que está no Ministério 

Público da cobertura, e é o mesmo material usado na iluminação 

pública da cidade; utilizado lá; pode ser que tenha sido feita de 

maneira particular; causa estranheza; é lamentável, e diz à ele que 

“a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser 
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honesta”; esse tipo de coisa acaba levantando suspeita e indagações 

da população e isso é prejudicial para imagem de quem ocupa um 

cargo que representa a população de quase 13 mil habitantes; e ter 

um pouco mais de responsabilidade neste tipo de conduta; e por 

mais que esteja de maneira legalizada. Comentou quanto ao 

transporte escolar e que se mencionou estar na iminência de acabar 

com o transporte escolar de Queluz e acha lamentável, e se houve 

uma denúncia realmente não justifica a suspensão outros 

municípios realizam o transporte escolar e as crianças precisam dar 

continuidade no estudo, e encerrar a prestação de serviço, como 

encerrada de Resende e Barra Mansa da maneira que foi e sob 

alegação que não pode fazer, porque foi denunciado e cobrando de 

maneira irregular e o que está errada é a  cobrança, isso não se 

justifica;  e o Executivo realiza diversos eventos e deve dar 

prioridade para as crianças;  alegação que não tem dinheiro, e foi  

promessa de campanha que iria parar de cobrar assim que fosse 

eleito, é não reconhecer o próprio erro e tem uma Lei aprovada 

dentro desta Casa que vai de encontro com outra legislação e 

alertado por sua pessoa; falaram que era contra os estudantes e 

trouxeram pessoas na Câmara, “pois os Edis Kacia e Gustavo eram 

contra ceder ônibus para quem quer estudar”, isso é uma 

inverdade; acompanhamos um ônibus está em Angra dos Reis e 

outro para Barra Mansa, o estudo é prioridade, e essa justificativa 

a respeito de denúncias é uma covardia; por parte de pessoas que 

estão promovendo isso ai; e são um bando de covardes. O Edil 

Silvio Bueno no aparte comentou que houve uma denúncia anônima 

e se vai encerrar não cabe à sua pessoa, e o prefeito deverá tomar 

atitude; e a denúncia é anônima, quem fez isso é quem não tem filho 

e não precisa de transporte escolar, houve a denúncia e a segunda 

que fazem. A Presidência comentou que a informação gera custo, 

multado duas vezes, a Van escolar. A Edil Kacia Maria comentou 

no aparte sobre a Indicação que pediu ano passado e onde mães 

solicitaram, ao Executivo sobre a raspa de asfalto, época de chuva, 

tem lama e empoça água, os carros não entram ali e impossível 

pisar ali, então uma Indicação ao Secretário de Obras para resolver 

o problema com Indicação na escola Arco-Iris na entrada. Após, o 

Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva no uso da palavra 

cumprimentou a todos e solicitou um Ofício a Elizângela, sobre a 

Estrada da Bela Aurora, com buraco que cabe pessoa dentro e as 

pontes expostas  precisa melhoria, colocar placa, pois está perigoso, 
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ou cone, pode cair carro e já caiu veículo, estão deterioradas, era da 

melhores e é hoje uma das piores e está chovendo, buraco terrível; e 

comentou ainda da estrada do Lula, com buraco enorme, não tem 

atenção, falta roçar e anda por todo o lugar e sabe o que fala; os 

munícipes que caminham por ali reclamam, reparar asfalto e a 

cabeceira da ponte com urgência, para evitar acidente e segue para 

Elizângela e Executivo. Após, o Nobre Edil Luis Fernando 

cumprimentou a todos e solicitou um Ofício ao Executivo Municipal 

parabenizando pela Ladeira Thomáz Ribeiro Junior,  calçamento 

com bloquete ficou muito bom ja pedaço já feito, falta reparos, 

excelente serviço. Solicitou um requerimento pois novamente 

pediram sobre a Rua do Senhor Cesar Arruda, tem buraco ali, 

carro estraga amortecedor, ou é a Sabesp ou Executivo, arrumaram 

e acabaram deixando com pedras mais altas que as outras, tomar 

devidas providências com urgência. Em discussão e votação foi o 

requerimento para a Sabesp aprovado nominalmente e por 

unanimidade. O Edil Luis Fernando solicitou um Ofício sobre as 

estradas uma do Vanderley no Bairro São Roque está com muito 

buraco e sem cantoneiro já tem uns três meses, vai ao 

Departamento de Obras e outras estradas, cuidar dos bueiros para 

tirar as águas, fazer ao Executivo que o pessoal está pedindo da 

zona rural. Após, o Nobre Edil Carlos Mateus cumprimentou a 

todos e solicitou um Ofício a Nova Dutra e se há possibilidade de 

retirada de eucalipto próximo ao túnel, à faixa é dela perto do Posto 

São João e a árvore é grande e pode cair e pegar casas embaixo. 

Comentou sobre a limpeza pública, está complicado e se não 

adquirir implemento mecânico, vai ser difícil e está indignado 

também, pois citou e Ofíciou ao Setor de Posturas Municipais, para 

providências dos munícipes que estão jogando lixo nas Praças 

públicas, descaso e complicado; pessoas sujam e vão criticar 

também; está indignado e não é só limpar a rua tem Lei para 

cobrar,  vai acabar com o patrimônio público; a cidade já não tem 

uma boa apresentação destruir e Praças com lixos colocando o lixo 

nos cantos. Comentou sobre outro fato da rua que o Gustavo 

levantou e da rua que é de seu conhecimento e que pode ser 

particular e com toda a certeza não é; tem nome de seu parente 

Joaquim Guimarães Garcez – pai do João Gafeira tem nove anos a 

rua e na ocasião foi solicitação de seu pai. Comentou que fica 

indignado das situações que vem ocorrendo e até no passado contra 

a sua pessoa, e que falei uma vez que as pessoas são vítimas de 
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postagens na internet, e que as postagens eram mentirosas, não é 

que é mentirosa, as pessoas são vítimas de algumas mentiras; como 

aconteceu na polêmica da Audiência Pública “que seria votado e 

contra o povo”, e não era nada disso; então sabia e como Vereador 

estudou a pauta, e defendeu a tese na Audiência Pública, não 

adianta falar o que o povo quer ouvir, jogar um contra o outro e 

muitas vezes é isso que está acontecendo; existem situações ou 

pessoas que não gostam da gente ou da administração; vai ter o 

prazer de jogar a população contra o governo, e aceita, críticas 

contra a administração se o setor funciona; se o serviço prestado 

não está de acordo; agora pessoas cultas levantam mentiras e 

distorcer a cabeça da população é errado, cabe a nós levar a 

verdade e muitas vezes não é feita; e pelo menos sua pessoa tenta 

falar a verdade, não tem como admitir e não era votação e pessoas 

da Casa compartilhando que haveria votação; jogam a população 

contra nós na internet é fardo pesado, e nós já tínhamos dado a 

autorização para que a Prefeitura fizesse o Convênio é parar e 

pensar, isso é política e não administração e nós não fazemos, a 

administração que é do Executivo e leve atendimento a todo 

mundo; e criticam o que está sendo feito e antes não se fazia, o que 

será de nós; elogio de onde vai ter; fica realmente indignado do que 

está acontecendo; observem o que acontece não é só o que o povo 

quer ouvir, fardo pesado, dentro da legalidade, ajuda a população e 

prejudica a prefeitura ou vice-versa é equilíbrio, são dívidas 

passadas e não é somente Queluz, o País todo e quem espera consolo 

é vítima de mentiras; é equilíbrio, não existe milagre. Como o 

Vereador falou foi denúncia anônima prejudica a população, e 

comentou que estudou no Cema,  e ia com o ônibus amarelinho da 

Prefeitura e se tiver irregular possível ou não o Jurídico do 

Executivo verá, outros tempos o transporte nunca foi interrompido 

e nunca teve denúncia, prejudica, tumultua a cabeça e deixa o 

estudante  inseguro. O Edil Silvio Bueno comentou que quem fez a 

denúncia não gosta do Prefeito, não prejudicou a administração e 

sim o povo, e que medida tomar, perde a cidade, por pessoas que 

não pensam na hora de fazer a bobagem, não tem ganho. O Edil 

Carlos Mateus comentou que no final do ano talvez não prejudique 

tanto os alunos, dê tempo do Prefeito ajeitar e situações políticas no 

geral,  vão culpar o Prefeito, se for proibido vão entender, não; 

comprou 2 ou 3 ônibus para o transporte, então se gasta e investe. 

Em aparte o Edil Gustavo comentou que em Resende e Barra 
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Mansa a medida foi adotada depois da ANTT em agosto ou 

setembro, alunos estão sendo prejudicados, e aquisição de ônibus 

foi com a venda do terreno, transporte de alunos da rede municipal, 

pois a frota estava sucateada e não foi especificamente para 

transportes da faculdade e curso técnico. O Edil Carlos Mateus 

comentou do ônibus Rodoviário e aproveitando a publicidade do 

Vereador, que está ao vivo, muitas vezes a informação não chega; 

então analisem o que acontece, investimento vem fazendo, teve 

elogio e tem gente que não fala, é publicar o bem e de levar 

melhorias para a população; e defende a tese mesmo; e criticar o 

errado com o intuito de melhorar, o Prefeito faz para o povo, não é 

tendencioso os Secretários trabalham, onde todos os Edis 

concordam sobre a limpeza pública que está inadequada, 

orçamento é precário e na realidade fazem pedido e tentam dentro 

da dificuldade e as coisas acontecem. O Edil Gustavo comentou do 

ensino integral e tinha professor que estava dando aula e não era 

gabaritado, com crianças presas na Quadra correndo, alimentação 

e o pessoal da cidade elogiam, mas da Palha reclamam, e está para 

ir lá a qualquer momento; passa o que foi informado, acompanha 

essa transição de ensino integral, Plano de Governo do Executivo, 

proposta de campanha. O Edil Silvio Bueno declarou que 

denunciaram as aulas de Educação Física, mas estava tudo certo, 

trabalham por 8 anos e tentar melhorar; não vai para a frente com 

essa guerra. O Edil Luis Fernando declarou de visitar as escolas é 

bacana nos juntarmos, ver a merenda e outras coisas, é obrigação 

nossa, se marcar, vamos em todos os órgãos públicos. O Edil Carlos 

Mateus declarou que não é o que parece, levanta essa tese, 

moradores de cidade pequena, termos um pouco de calma, e da rua 

o Vereador terá informação, então são situações que vão para a 

rede social e é lamentável. O Edil Luis Gustavo declarou que não 

consta de seu cronograma em mãos, tem dois aqui, uma Rua é a 

Duarte TziTzi, por isso indagou. O Edil Carlos Mateus explicou do 

aparte de um minuto, que é descontado e é regimental, faz por 

cordialidade, aparte pode ser concedido. A Presidência 

cumprimentou a todos e comentou sobre a Escola integral e faz 

parte do Projeto Desenvolve Queluz, representa a Rede Graal em 

reuniões e ao seu ver a Escola Integral para a Palha foi bem 

colocado, escolhido à dedo, comprometimento dos moradores do 

Bairro,  em tentar acertar para não se perder; algo novo, com 

dificuldade para expor, existem reuniões feitas e a Diretora poderia 
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levar isso aos moradores, tiveram dificuldades com o pessoal das 

oficinas que abandonaram no meio do caminho, tentar ajustar e 

vem contra ao que quer; tem foto de alunos comprometidos com 

horta, bolo e massa de pão e finalizaram artesanato, maravilhoso e 

os pais se comprometem e vamos unir e tentar acertar, nem Jesus 

agradou a todos, estamos há tantos anos, existe uma política 

contrária, pode não prejudicar mas a minoria tenta atrapalhar o 

que vem para benefício e no próximo ano será o Bairro da Figueira, 

e este projeto também lhe encantou, envolve adolescentes saindo 

das ruas, e sabem de seu histórico com drogas; a criança busque 

algo novo, é começo e houve atraso no lanche com reclamação e foi 

erro da Rede Graal e os Empresários se juntaram, houve 

indignação, mas foi de 10 minutos o atraso, mas foi. O Edil Carlos 

Mateus no aparte comentou que vê a Creche com 100 alunos e hoje 

com 150, tem empenho, merece incentivo. A Presidência comentou 

que a voz do povo é a voz de Deus e na Audiência Pública não 

estava, teve um compromisso e esta Casa apenas emprestou o 

espaço para a Audiência Pública e não era Sessão para votação, 

pediu até que esclarecesse, houve indignação e deixou claro e hoje 

temos facilidade para tudo e complicamos; hoje temos o Face e 

Whats, o trabalho antes era com a caneta e usam de forma 

contrária; crítica construtiva forma diferente para que não haja 

desânimo, abrir mão tempo/espaço, ajudar mesmo de forma 

contrária. Solicitou por fim um Ofício a Elektro para verificar 

iluminação na Rua Hamilcar Bevilaqua sentido Chico do Zé Lito, 

no início está escuro, apagou o poste; e no Bairro Estrela, com 

poste, a rua do Bairro os moradores tentam colocar padrão de luz e 

não estão conseguindo, querem expansão, pois querem unificar, ou 

seja, cada casa ter o seu. A Presidência comunicou por fim os avisos 

finais DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/12/18 (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 18ª Sessão Ordinária de 

21 de novembro de 2018, às 20:35 horas, na Sala das 

Sessões Drº João Monteiro da Silva.     

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


