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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

Aos dezoito dias do corrente mês de março de dois mil e 

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

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

Sessão Ordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, 

na 17ª Legislatura do Terceiro Período Legislativo (anuênio), sob 

a Presidência do Senhor Luis Fernando Paulino e Secretariada 

pelo Nobre Edil João Batista Silva Ribeiro (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, Paula Elias da Silva.  Em 

seguida, foi colocada em discussão e votação a Ata da 03ª 

Sessão Ordinária de 07/03/19 e das Sessões Extraordinárias11ª 

e 12ª de 07/03/19, sendo estas, aprovadas nominalmente e por 

unanimidade. Após, no Pequeno Expediente foram 

apresentados: 1) REQUERIMENTO Nº 051/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva. ASSUNTO: Instalação de 

postes e braços de luz em ponto específico do Bairro da Figueira. 
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DESTINO: Empresa Elektro. Em discussão o Nobre Edil autor 

cumprimentou os Edis e declarou que com relação à iluminação, o 

local ser perigoso, aonde o Executivo vem fazendo trabalho 

maravilhoso com relação à iluminação da cidade, e fez esse 

requerimento que vai ajudar os moradores que pagam sua taxa. 

Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 2º) REQUERIMENTO Nº 

052/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva. 

ASSUNTO: Instalação de postes e braços de luz em ponto específico 

do Bairro Estrela. DESTINO: Empresa Elektro. Em discussão o 

Nobre Edil autor comentou que é de conhecimento dos Edis, onde o 

Bairro Estrela é conhecido como Souza e está em situação difícil e 

sem iluminação e já conversou com o Executivo para isso, pede três 

postes na área do Aluísio, sem iluminação nenhuma lá. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e 

por unanimidade; 3º) MOÇÃO DE PESAR, de autoria do Nobre 

Edil Silvio José Bueno.ASSUNTO: Passamento da Sra. Maria Lea 

de Oliveira Martins, no dia 10/03/19.DESTINO: Familiares 

Enlutados. Em discussão o Nobre Edil autor comentou que a Léa é 

a esposa do Pedreiro Carlos, de família tradicional da cidade, 

pessoa boa, simples e ajudava a muitos e merece o nosso pesar e 

ainda mencionou se a Presidência permitir que veio a falecer hoje 

às 16:30, a Dona Hermínia Fernandes, mãe da Aparecida 

Fernandes infelizmente que teve passar também essa Moção à 

família; ela foi inspetora de alunos do Paula França, pessoa rígida e 

firme nas palavras, tratava com carinho todos os alunos e todos 

gostavam dela e já não vinha bem desde janeiro. A Presidência 

declarou que iria incluir também a Dona Alzira, mãe do Jorge que 

faleceu dia 17/03, num domingo, e já estava acamada há bom 

tempo. Em única discussão e votação foram as Moções aprovadas 

nominalmente e por unanimidade; 4º) INDICAÇÃO Nº 014/19, de 

autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho.ASSUNTO: 

Criação Casa do Artesanato.DESTINO: Executivo Municipal; 5º) 

2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 001/19, de autoria do Executivo Municipal 

que “Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do 

Município de Queluz/SP-PRO/PPP – Queluz, cria o conselho gestor 

e dá outras providências”; (conforme Ofício GP/SMAJ Nº 037/19 – 

R.U.), (c/ respectivos Pareceres). Em 2ª discussão e votação foi o 

Projeto de Lei Complementar nº 001/19, aprovado nominalmente e 
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por unanimidade (maioria absoluta); 6º) 2ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 008/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o Município de Queluz a 

celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria da Segurança Pública para os fins que especifica”, 

conforme OFGP/SMAJ Nº 40/19 – R.U. (c/ respectivos Pareceres). 

Em 2ª discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 008/19, aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 7º) LEITURA DO OFÍCIO 

ESPECIAL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO – 

PRESIDÊNCIA – SOLICITANDO MAIS TEMPO PARA 

ANÁLISE DOS PROJETOS DA PAUTA A SEGUIR E EM 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  DO 

PROJETO DE LEI Nº 010/19, de autoria do Executivo Municipal 

que “Autoriza o Protesto e a Inscrição nos cadastros negativos de 

proteção de crédito da certidão de dívida ativa (CDA) de créditos 

tributários e não tributários do Município de Queluz”, conforme 

Ofício GP/SMAJ Nº 050/19 – R.U. (c/ respectivos Pareceres); 8º) 

VOTAÇÃO ÚNICA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/19, 

de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre “Altera a 

redação do Artigo 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Queluz-SP – (mandato da Mesa – dois anos) (disc/votação única 

artigo 67 LOM)-(c/ cópia aos Edis); (ANÁLISE CPJR);9º) 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI 

ORGÂNICA, de autoria dos Vereadores: Paulo Roberto da Silva, 

Adalberto Rodrigues da Silva e Silvio José Bueno, que “Altera a 

redação do Parágrafo 4º do Artigo 28 da LOM”- (Artigo 178 R.I. 

2/3, duas votações); (c/ respectivos Pareceres); (análise CPJR); 10) 

1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 003/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto 

da Silva, que “Denomina Mário Fabri Filho o Edifício aonde está 

localizada a Prefeitura Municipal de Queluz” e dá outras 

providências”; (c/ respectivos Pareceres);(análise CPJR); 11)1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 004/19, de autoria do Nobre Adalberto 

Rodrigues da Silva que “Fica denominada Bairro Vila Guta, o 

logradouro público localizado na cidade de Queluz-SP”; (c/ 

respectivos Pareceres); (análise Comissão Justiça Redação); 12) 

LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 013/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre a preservação do 

Patrimônio Natural e Cultural do Município de Queluz, cria o 
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Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Institui o Fundo de 

Proteção do Patrimônio Cultural de Queluz”; (Of GPSMAJ/Nº 

064/19) – Tramitação Normal; (c/ cópia aos Edis); 13) LEITURA 

DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que “Dispõe sobre 

denominação de prédio público que define”; (c/ cópia aos Edis); 14) 

LEITURA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/19, de autoria 

da Mesa Diretora que “Altera o Capítulo VI – Das Atas das Sessões, 

em seu Artigo 163 do Regimento Interno da Casa Legislativa”; (c/ 

cópia aos Edis); 15) OFÍCIO GP Nº 071/19, responde aos 

Requerimentos nº 010 e 020/19, de autoria dos Nobres Edis Luis 

Fernando Paulino e Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre providências 

relacionadas a segurança do Município – (c/ anexos); 16) OFÍCIO 

GP Nº 072/19, responde a Requerimento nº 011/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que trata da manutenção do 

prédio e reforma de cobertura do Velório Municipal; 17) OFÍCIO 

GP Nº 073/19, responde a Requerimento nº 012/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que trata da manutenção da 

Praça Geraldo da Silva; 18) OFÍCIO GP Nº 074/19, responde a 

Requerimento nº 014/19, de autoria do Nobre Edil Silvio José 

Bueno, que menciona a realização e manutenção de limpeza na Rua 

Messias Gomes de Araújo; 19) OFÍCIO GP Nº 077/19, responde a 

Requerimento nº 007/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo 

Silva Ribeiro, sobre informações desconto de servidores que não 

tem sido repassado aos conveniados; 20) OFÍCIO GP Nº 081/19, 

responde a Requerimento nº 013/19, de autoria do Nobre Edil Silvio 

José Bueno, sobre limpeza urbana e fiscalização de venda de 

produtos  no centro da cidade; 21) OFÍCIO GP Nº 082/19, responde 

a Requerimento nº 019/19, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala, sobre inclusão de canal digital (c/ anexo); 22)OFÍCIO Nº 

054/19 – SMEducação, responde a Requerimento de Informação nº 

009/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre 

reparos na EM Bairro União; 23) OFÍCIO Nº 055/19 – SME, 

responde a Requerimento de Informação nº 002/19, de autoria da 

Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre fornecimento de 

uniformes; 24) OFÍCIO Nº 056/19 – SME, responde a 

Requerimento de Informação nº 008/19, de autoria do Nobre Edil 

Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre veículos transporte crianças 

APAE; 25) OFÍCIO GS Nº 072/19 – Secretaria de Saúde, responde 

ao Requerimento de Informação nº 006/19, de autoria do Nobre 
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Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre documentação relativa a 

área da Saúde; 26) MEMORANDO Nº 024/19 – Secretaria 

Municipal de Saúde – III Plenária Municipal de Saúde – 21/03/19 – 

das 13 às 17 horas – Espaço Harmonia; (c/ cópia aos Edis); 27) 

OFÍCIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – Deputados Cel 

Telhada e Jorge Caruso, parabenizando o Município de Queluz, 

pelo dia 04 de março/19. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO 

GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE O 

NOBRE EDIL ADALBERTO RODRIGUES QUE cumprimentou a 

todos e solicitou mandar um requerimento ao Secretário de Obras 

quanto à subida da Escola da Figueira, tem dois buracos enormes 

alí e está danificando ônibus, carros e com as chuvas constantes 

piora, tem problema. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias solicitou 

olhar no centro da cidade, buraco enorme perto do bate papo, sabe 

que a Sabesp está verificando para arrumar os paralelos, mais 

alguns casos emergenciais, poderia acrescentar. Em única discussão 

e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. O Edil Adalberto Rodrigues continuou mencionando 

que na Rua São Benedito, linha férrea, precisa de limpeza com 

corte de mato, enviar para a MRS e está horrível, arriscado cobra, 

gente com maldade à noite; perigo urgente e sem condições até a 

Figueira. Em aparte o Nobre Edil Carlos Mateus comentou numa 

coincidência esteve com a responsável da limpeza, trecho Vale do 

Paraíba, Jacareí até Piraí, com quatro pessoas e falou que os Edis 

não estão felizes, a dificuldade da Prefeitura é grande e que também 

iria chegar para eles; e tem que rever, precário, trecho zona rural, 

mais bem conservado, do que dentro do Município, então é um 

caos; situação real e de extrema necessidade. A Edil Paula Elias em 

aparte comentou que acredita prioridade áreas urbanas, e temos 

vários moradores que residem à beira e tem a parte da estação que 

está precária; pediu no carnaval, colocar os banheiros na Estação e 

acaba atraindo pessoas mal intencionadas. A Edil Kacia Maria  no 

aparte comentou que estava em um de seus pedidos, com relação a 

MRS, parte da ponte, perto do Sr. Paulo Figueiredo, as árvores e 

entende que é para embelezar a cidade, mas tapando para uso de 

drogas, no carnaval quando estava indo embora a pé, pessoas 

discutindo, o mato, árvore prejudica e facilita uso de drogas, então 

ver se dá para retirar isso, e estando limpo evita o assédio e 

violência. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Adalberto 
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declarou que tem que fiscalizar mesmo, olhar os pontos críticos, no 

centro da cidade está terrível e estranho e a Dra. Kacia falou a 

verdade, passou ali no dia do carnaval e ali estava horrível, temos 

famílias e as que vêm dos bairros para a cidade, muita gente 

cortava por trás e não mais e quanto mais limpeza melhor para nós. 

EM SEGUIDA, O NOBRE EDIL LUIS GUSTAVO no uso da 

oratória cumprimentou a todos e quis começar com uma Indicação 

ao Executivo na Rua Braz Leme da Silva, no São Geraldo, está 

caótico, necessita melhor atenção no calçamento, e por fresa e 

passar máquina para melhorar, encaminhar um Ofício com 

imagem do local e com atendimento. A Edil Paula Elias no aparte 

comentou ser da Canção Nova, subindo se era ali no final e 

realmente está horrível. O Edil Gustavo solicitou também que o 

Executivo Municipal faça a manutenção do bebedouro da 

Rodoviária, tem reclamação dos estudantes ficam sem, caminham 

bairros distantes; não sabe o que acontece que acabam depredando 

o bebedouro; faz solicitação ao Executivo para manutenção. 

Solicitou um Ofício para o responsável do sinal digital TV 

RECORD, com relação à manutenção e às 16/19 horas o sinal some, 

Setor Técnico, reparo, solicitação dos moradores. Solicitou um 

Ofício a Elektro e ao Executivo sobre realização e instalação de 

postes de luz na Rua Leopoldo Guimarães, Bairro Santo Cruzeiro, 

na escadaria, com troca de lâmpadas. Comentou na Figueira na 

Rua Moisés Souza Silva, reparo nos bloquetes, na última rua, estão 

ficando em falso; desce água, pisa e joga água nas pessoas, fazer 

reparo. Continuou o Edil Luis Gustavo com uma Indicação veio de 

Munícipe com relação a Santa Casa, teve um familiar internado e 

reconheceu a bravura dos que exercem suas atividades, situações 

precárias e insalubres, e com sugestão para melhoria com 

ventiladores, ou ar condicionado nos quartos que são muito 

quentes, campainhas simples de emergência, coisas que venham a 

melhorar a situação dos usuários, o Executivo está buscando e 

viemos com melhorias do usuário, não cita nomes por questão de 

privacidade. Solicitou um requerimento de informação sobre a 

reforma do calçadão, com pequenos reparos, expectativa do parque 

uma verba no valor de R$ 180 mil para manutenção, então qual foi 

o valor gasto, e uma sugestão sobre as luminárias, um dispositivo da 

impossibilidade de retirar por pessoas mal intencionadas, leds são 

caras, em torno de 30 lâmpadas com fixação adequada; quer todo o 

procedimento licitatório  e valor gasto com a reforma. A Edil Kacia 
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Maria  comentou que iria mencionar sobre as leds com conduíte e 

pode desgastar porque estão expostos no tempo e dar choque em 

alguém e criança e adulto mexem vai matar gente, e a 

responsabilidade é do Município, poderia complementar o pedido 

arrumar essa fiação para não causar acidentes. O Edil Carlos 

Mateus comentou que concorda, e está demorada a obra desde o 

instante que começou, sugeriu sobre o foco nos olhos dos Munícipes 

e colocar no troco da árvore, uma obra lenta e estão tirando os 

bancos. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Gustavo comentou 

que recebeu reclamação de um pai de uma criança na Creche, com 

relação a uma sala nova adaptada para colocar mais estudantes, 

então solicitou que fosse pedido o Laudo dos Bombeiros da nova 

Sala improvisada, ele alega que a sala não está adequada; 

aproveitado a sugestão dos moradores, então um requerimento 

para a Secretaria de Educação cópia do Laudo do Corpo de 

Bombeiros de todas as Escolas Municipais, como ocorreram no 

Centro de Treinamento do Flamengo; Boate Kiss, normas vigentes 

na segurança. A Edil Paula Elias indagou no aparte há quantas 

anda o AVCB da Quadra da Figueira, não está apropriada para um 

número maior de pessoas. Após, o Edil Paulo Roberto no uso da 

palavra cumprimentou a todos e reiterou um requerimento sobre a 

cesta básica dos funcionários da Prefeitura, onde o Executivo 

Municipal lhe prometeu, foi o primeiro requerimento que fez, para 

os mais carentes ajudar os funcionários, trabalham na rua com sol e 

chuva. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Paulo Roberto solicitou 

uma Indicação sobre luminárias no Bairro Graal, sobre o setor, o 

Executivo estude melhor forma de ajudar os moradores no setor, e 

não tem rede de esgoto, água potável, sem iluminação, com pouco 

esforço com Secretário de Obras e Executivo, dar ajuda no setor, 

esteve presença e a situação é péssima, rato, escorpião, e o dono do 

terreno lhe falou da limpeza no setor, como rua e conhecido como 

Bairro Souza, Rua José Inácio da Silva e crê que fará melhora, tudo 

pertence a família. Em seguida, a Nobre Edil Kácia Maria 

cumprimentou a todos e já fez considerações nos pedidos dos Edis 

Gustavo e Adalberto e para complementar reiterar um Ofício a 

Secretária de Educação sobre o material escolar, e acha que na 

hora de dar a resposta se equivocou;  não tem convênio com a 

Administração Federal a respeito de uniformes escolares, 
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questionou com relação a material escolar e sabe que tem e não foi 

respondido, outras escolas de outros municípios fornecem esses 

materiais;  solicitar sobre a limpeza ao Secretário de Obras na 

Ladeira da Delegacia está perigosa, lisa com a chuva, não se 

controla os carros,  os matos pioram está verde e os paralelepípedos 

não aparecem, então ao Secretário de Obras um ofício e que faça 

limpeza, necessidade. Solicitou uma Indicação ao Jurídico e 

Secretaria de Educação sobre a possibilidade, legalidade e 

viabilidade, para projetos de lei que se inclua psicólogos da rede 

municipal, ou do CRAS possa utilizar, que haja psicólogos nas 

escolas municipais parte da manhã. Solicitou um Requerimento de 

Informação a Secretária de Educação e Diretoras das Escolas 

Municipais, sobre a possibilidade de palestras sobre a violência 

doméstica e violência contra a mulher; independente de ser o mês 

da mulher ou não, pediu já faze uns dois meses, um tema que  

precisamos trabalhar e levar às famílias mais carentes, que sofrem 

com isso e não entendem. Em discussão o Nobre Edil Silvio Bueno 

indagou a partir de que idade? A Sra Kacia Maria comentou que 5ª 

série ou o que for mais necessário, qual a melhor faixa etária que 

corresponda às palestras, ou a partir dos 12 anos. A Edil Paula 

Elias comentou da pré adolescência. Em única discussão e votação 

foi o requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. A 

Edil Kacia Maria solicitou um Ofício ao Secretário de Obras, um 

morador do Bairro Nova Queluz, sobre a possibilidade de arrumar 

a rua que dá acesso ao Bairro Nova Queluz, intransitável e com 

vários buracos, sem condições e o Secretário nos responde e agiliza, 

o Osiel faz prontamente e já foi pedido ali, não tem mais a empresa, 

segundo informações, então a Prefeitura deve estar buscando 

mecanismos jurídicos para resolver o problema, e ali está ruim um 

buraco atrás do outro, colocar fresa para amenizar, enquanto não 

soluciona, em forma de Ofício. O Edil Carlos Mateus indagou qual 

trecho? A Edil Kacia Maria comentou da rua que vai para a Nova 

Queluz e bifurca e vai para o Posto São João, Estrada da Fazenda 

São João. Após, o Nobre Edil Silvio Bueno no uso da palavra 

cumprimentou a todos e mencionou da Indicação do colega 

Dominique sobre a Casa do Artesanato, parabenizou, gostou e isso 

é importante para o Turismo, Queluz tem para dar certo, e está a 

qui a Patrícia com o Hotel maior sucesso, organização e trabalho e 

acontece lá, montar bem trabalhada, não falta bons artesãos. 

Comentou que na sua firma apareceu uma pessoa que estava 



 9 

hospedada na fazenda; e saiu na cidade para conhecer passou na 

Selaria uma coisa leva a outra, temos que nos unir para que isso 

aconteça; artesão faz serviço bom, tudo para dar certo e a cidade 

pequena, ter mais condições de serviço para os que nascem. O Edil 

João Batista comentou sobre isso e estava no Hotel, seria o seguinte 

uma casa para venda do artesanato, faz em casa, e leva para expor 

o produto. O Edil Silvio Bueno comentou que no Turismo a 

Marambaia está cheia, Santa Vitória, Tarley e teve o dia do campo, 

gado leiteiro, hotelaria tinha gente, acabaram-se as férias, falta 

organizar e serviço bem feito. A Edil Paula Elias comentou que tem 

a Taboa com maior divulgação, trabalho bonito, uma união com o 

Executivo e ali é Ong, uma parte artesanal escondida, falta o 

chamariz, entrada da cidade que está feia, o centro da cidade está 

horrível, já que tem o MIT. O Edil Silvio Bueno comentou que 

começou a falar de organização e trabalho, é administrar bem para 

funcionar, e onde ligou cliente de Niterói, sobre geléia que fabricam 

e vai longe. O Edil Luis Gustavo no aparte comentou do Turismo, 

preservação dos prédios antigos do Município para manter as 

características, isso vai ser importante, já tem na casa um Projeto 

de Lei para manter a característica e história. O Edil Silvio Bueno 

comentou ser um conjunto e nós de certa maneira, fazemos bem 

feito; e quanto ao trânsito um requerimento ao Executivo sobre 

qual o prazo em si funcionar, divulgue a nova Lei e os munícipes 

não sejam pegos de surpresa e tudo de acordo com o que foi 

aprovado aqui. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Silvio Bueno  

comentou da Saúde e o colega Gustavo falando também, uma 

pessoa gostou e viu defeitos, é claro que tem, onde na Sessão 

passada pessoas estavam reclamando, e contou um fato; o 

Dahirzinho foi passear em Olímpia(uma cidade boa) e passou mal, 

a UPA socorreu e ficou quatro horas passando mal na fila, voltou 

para o hotel e mais quatro horas para ser atendido, pois passou mal 

novamente e falamos em Queluz, lá fora é pior, e é sua opinião 

também, ficou em espera danada lá. Essa semana passou na Santa 

Casa, pois passou mal, o pai de nossa Secretária e foi socorrido com 

a família junto; um cidadão do Bairro da Palh, onde indagou se 

estava tudo bem e foi bem atendido, estava esperando ambulância 

pegar e levar para casa, tira uma ambulância para levar em casa, 

isso faz falta para quem para vir, é uma faca de dois gumes a Santa 

Casa, uns elogiam e criticam, sra da Palha, realmente tem muito a 
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fazer, gestão está melhor, a passada acabou com tudo que tínhamos, 

não se recupera de um dia para outro. Comentou que se fazemos 

um financiamento, vamos levar alguns meses para pagar e 

continuará apertado do mesmo jeito, a Santa Casa com dificuldade, 

passou mal, foi socorrido, chegando mais gente e não faltou  

remédio,  importante não faltar o primeiro socorro, não defende a 

Santa Casa, é seu ponto de vista, a maior parte gosta, tem 

reclamações e faltam coisas. Em seguida, o Edil João Batista no uso 

da palavra cumprimentou a todos e solicitou ao Executivo se 

poderia melhorar o acesso ao Bairro Fogueteiro, quem vai a pé tem 

dificuldade com os carros que passam ali, melhoria no acesso com 

ofício. Enviou um recado ao Batista – garçom do Estrela, que viu 

um problema na Nova Queluz embaixo do Viaduto, e a Nova Dutra 

e esteve com o Sr. Virgílio dois dias, olhou debaixo do viaduto e não 

tem problema, está tranquilo. Agradeceu a Secretária Marilda e 

Dra Telma muito tem atendido o pessoal, atende bem nas visitas 

que faz nas casas. Sobre a Indicação da Casa do Artesão, no Bairro 

União tem muitos turistas lá nos finais de semana, e quatro rapazes 

no Zé Nunes indagaram onde escalar tem casas alugadas para 

turismo e dizer que em conversa com a Marilda, a ambulância vai 

estar lá, passou o recado hoje. Em seguida, a palavra passou para a 

Nobre Edil Paula Elias que cumprimentou a todos e na realidade 

não tem muito a falar onde complementamos os pedidos 

anteriormente, solicitou um requerimento a CCR em frente à 

Rodoviária e em frente à direita temos o olho de gato; existir 

possibilidade de fazer inteiro ida e volta, deparou com dois veículos 

desviando os carros, podendo ocasionar acidente, fazer inteiro em 

ambos os lados como é na Padaria Nova Opção, para respeito aos 

pedestres. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Continuou a Nobre 

Edil quanto a um Requerimento de Informação a Elektro ou CCR 

da responsabilidade sobre iluminação, quando sai da Dutra, 

reiteração de requerimento, passam por baixo do viaduto, voltaram 

os assaltos e está uma escuridão. O Edil Silvio Bueno comentou que 

ali debaixo é a CCR na resposta que veio, três pontos. A Edil Paula 

Elias comentou que até mesmo a Graal, na SP 54 está queimada, 

quebram para facilitar. O Edil Carlos Mateus comentou que a 

competência é até do Município, perímetro urbano, pensar num 

projeto. O Edil Silvio Bueno declarou que na Graal e Vila Bairro do 

Estrela, perímetro urbano, outro trecho não. O Edil Carlos Mateus 



 11 

comentou que pega perímetro urbano no mapeamento feito, 

havendo pontos escuros, o município projetar, citado pelo colega 

Paulo, poste é ali, mandar para os dois. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Continuou a Nobre Edil Paula Elias com um 

Requerimento de Informação ao Executivo de que existe a 

possibilidade do desmembramento do bosque no Centro Cultural e 

posteriormente vai vender, então que informe se tem projeto e quer 

saber desse desmembramento, desfazendo dessa parte. O Edil 

Carlos Mateus indagou se é a área das árvores? O Edil Silvio Bueno 

declarou que sim. Em seguida, o Edil Carlos Mateus no uso da sua 

palavra, cumprimentou a todos e primeiramente parabenizar a 

Presidência que está adequando o Site, já tem mudança e facilita 

aos munícipes para falar conosco, moderno e com custo menor e de 

maneira inteligente, ficou melhor e mais fácil acessar transmissões 

melhores. Solicitou uma Indicação sobre o turismo na cidade e 

fomos contemplados com os recursos do MIT, e, ainda não está 

sendo usado, básico fazer, não tem que esperar tanto para a 

reforma de praças, fonte não é cara, já foi um pedido dos Edis, 

readequar, por no cronograma com tempo melhor, limpeza, com 

corte de grama, jardinagem, pedir um suporte e ensinar alguém 

para os serviço direito, colocar água nas fontes, nos finais de 

semana. Comentou que na saída do Santander tem a fonte sem 

funcionar, como Indicação; e um Ofício a Empresa que fez o serviço 

de calçada do bairro perto do Santander, voltar e limpar, pois ficou 

uma borra de cimento, então o Departamento de Obras veja e cobre 

depois da Empresa no serviço da escadaria, estragou a Praça, uma 

falta de respeito, um Ofício a Empresa que fez. O Edil Paulo 

Roberto no aparte comentou que já falou com o Encarregado de 

Obras, dois corrimãos, a CIA fez projeto para não sujar parede, 

arriscado até fazer B.O. sem providência, fraco de Assessores, o 

Executivo por mais que seja avisado, sem atenção alguma. O Edil 

Carlos Mateus comentou não é porque concluiu a obra deixar de 

acompanhar se é bem feita, a Secretaria tem que ver a sujeira feita 

pela Empresa, veste um santo e descobre outro. Solicitou uma 

Indicação sobre o gramado, feito pelo Mário Fabri Filho e o muro, 

extensão da própria Praça; saída e chegada, para substituir a 

grama por grama amendoim, substituir e vai exigir menos é bonita 

e vai florir no barranco de fora a fora, Secretário de Obras ver as 

casas que tem vazamento como cano de esgoto, essa grama não 



 12 

exigiria tanta manutenção. Solicitou o Nobre Edil um 

Requerimento ao Executivo sobre a modalidade comum nas 

gestões, sobre leilão, informação ao Executivo dos veículos e 

implementos sem uso e velhos da Prefeitura, leilão para apurar 

recursos para o próprio município, não viu nessa e viu nas outras 

gestões, implementos e se tem previsão para arrecadar verbas para 

o Executivo. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Continuou o Nobre 

Edil com um Requerimento ao Executivo Municipal sobre o 

uniforme e citaram seu nome e indaga desde 2017 quando foi eleito, 

tem sugestão e ver se há possibilidade já que suspendeu o 

transporte escolar para as cidades vizinhas, para a Prefeitura 

sobraria esse recurso; transferir esse recurso e fomentar uniforme 

escolar e inserir no 2º semestre, evitar sequela e ano que vem é 

tardio, ano eleitoral, então para o 2º semestre. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Solicitou o Nobre Edil um Requerimento de 

Informação ao Executivo, sobre existir área no Município, fazer 

área de recreação e lazer e ginásitca, como o parque das águas em 

Resende, que tem parque e fonte, fechada para caminhada diária e 

segurança, possibilidade de futura inserção. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Em seguida, a palavra foi direcionada ao Presidente 

que cumprimentou a todos e mencionou que foi falado das 

necessidades do Município, de calçadas, e no mais foram bem 

vindas as palavras dos Edis e hoje não tem nenhum requerimento 

ou Indicação e desejou boa noite a todos. Anunciou a 5ª Sessão 

Ordinária de 01/04/19, 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 04ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João 

Monteiro da Silva, em 18 de março de 2019, às 20:45 horas. (Ata 

conforme Artigo 163 do Regimento Interno). 

Presidente: 

1º Secretário: 


