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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.  

 

Aos sete dias do corrente mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezenove horas e 

dez minutos, na Sala das Sessões Dr. João Monteiro da Silva, realizou-se a 15ª Sessão 

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

Terceiro Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência do Nobre Edil Luis Fernando 

Paulino. Secretariada pelo Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, com o 

comparecimento dos seguintes Vereadores: Srª. Paula Elias da Silva, Sr. Adalberto 

Rodrigues da Silva, Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Sr. Paulo Roberto da Silva, Sr. 

Carlos Mateus Gomes Garcez, Sr. Silvio José Bueno e Sra. Kácia Maria Nemetala. Em 

seguida, no pequeno expediente, foram para Votação: Ata da 14ª Sessão Ordinária de 

16/09/19; (Aprovada nominalmente), Ata da 24ª Sessão Extraordinária de 16/09/19 

(Aprovada nominalmente), Ata da 25ª Sessão Extraordinária de 16/09/19 (Aprovada 

nominalmente, Ata da 26ª Sessão Extraordinária de 24/09/19 (Aprovada 

nominalmente), Ata da 27ª Sessão Extraordinária de 24/09/19 (Aprovada 

nominalmente), Ata da 28ª Sessão Extraordinária de 24/09/19 (Aprovada 

nominalmente), Ata da 29ª Sessão Extraordinária de 01/10/19 (Aprovada 

nominalmente) e Ata da 30ª Sessão Extraordinária de 01/10/19 (Aprovada 

nominalmente). 1) MOÇÃO DE PESAR - de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, 

com as condolências dos Nobres Pares. ASSUNTO: Passamento do Sr. Célio da Cunha 

Martins – 24- 09-19. DESTINO: Familiares Enlutados. Em discussão o Nobre Edil 

Silvio José comentou, o Célio é o Celinho lá da Porteira, pedreiro, irmão do Roberto e, 

ele teve um infarto e veio a falecer, hoje quando ficou sabendo já havia tido até o 

enterro à dois dias atrás. Hoje, esteve com o Roberto no banco Bradesco, até o 

cumprimentou e explicou a ele o porquê se sua falta e que gostava muito do Celinho. O 

Nobre Edil Carlos Mateus comentou bem lembrado, o Celinho era conhecido como 

Miguelão, era vizinho seu de uma vida toda, casa onde frequentou sua infância toda, 

parceiro de carnaval seu por todos os anos, pessoa que vai deixar saudades. A 

Secretária Rosangela informou que havia mais uma Moção de Pesar do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues, mas que não estava na Pauta. Em seguida fez a leitura da mesma, 

pelo passamento do senhor Isac Dias de Oliveira. O Nobre Edil Silvio José comentou 

poderiam colocar em votação também a Moção de Pesar pelo passamento da filha do 

Marquinho que também veio a falecer por esses dias, uma menina de apenas vinte e três 

anos, de nome Camila. Oi Nobre Edil Paulo Roberto comentou poderiam fazer também 

a Moção de Pesar do falecimento de hoje da esposa do senhor Paulinho, que morava no 

mailto:camaraqueluz@yahoo.com.br
camaraqueluz.sp.gov.br


2 
 

Recanto dos Pássaros, senhora Hilda Francisca da Silva. Sendo assim autorizado pelo 

Nobre Presidente. EM VOTAÇÃO FORAM AS MOÇÕES DE PESARES 

APROVADAS NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. 2) 2ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/19 - de autoria do 

Executivo Municipal que “Inclui o anexo IV a Lei Complementar mº 006/17 e dá outras 

providências” (Organização Administrativa Prefeitura Municipal de Queluz – Secretário 

de Assuntos Jurídicos), conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 172/19; (c/ respectivos 

Pareceres – Obs.: Maioria absoluta e o Presidente vota); (REJEITADO 

NOMINALMENTE EM 1ª DISCUSSÃO E 1ª VOTAÇÃO EM 16/09/19, NA 14ª 

SESSÃO ORDINÁRIA). EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 006/19 REJEITADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE. 3) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 

029/19 - de autoria do Executivo Municipal que “Cria em Queluz o Selo de Empresa 

Amiga do Aprendiz”, conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 220/19; (c/ respectivos 

Pareceres). EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O PROJETO DE LEI Nº 

029/19 APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. 4) 2ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 030/19 - de autoria do 

Executivo Municipal que “Altera a Lei Ordinária Municipal nº 881/2019” (Cadastro 

Negativo e Proteção de Crédito da Certidão de Dívida Ativa), conforme OFÍCIO 

GP/SMAJ Nº 226/19; (c/ respectivos Pareceres). EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

FOI O PROJETO DE LEI Nº 030/19 APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE. 5) LEITURA DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 034/19 - 

de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a regulamentação do serviço de 

Mototaxi e Motofrete no Município de Queluz, e dá outras providências; conforme 

Ofício GP/SMAJ Nº 245/19 (c/ cópia aos Edis). 6) LEITURA DO PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 035/19 - de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação de São Vicente de 

Paulo – Conferência Nossa Senhora do Rosário e dá outras providências”; conforme 

Ofício GP/SMAJ Nº 247/19 – (c/ cópia aos Edis). 7) LEITURA DO PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 015/19 - de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva 

Ribeiro, que “Dispõe sobre a criação do "Programa Empresa Amiga da Escola" no 

Município de Queluz; (c/ cópia aos Edis). 8) LEITURA DO PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/19 - de autoria da Mesa Diretora que “Concede o 

Título de Cidadão Queluzense ao Exmo. Sr. Luis Fernando Paulino”. 9) LEITURA DO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/19 - de autoria da Mesa Diretora 

que “Concede o Título de Cidadão Queluzense ao Exmo. Sr. Luis Gustavo Silva 

Ribeiro”. 10) LEITURA DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/19 

- de autoria da Mesa Diretora que “Concede o Título de Cidadã Queluzense a Exma. 

Sra. Kácia Maria Nemetala”. 11) LEITURA DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 

Nº 38/19 – Que estima a receita e fixa a despesa no Município de Queluz para o 

exercício de 2020. 12)LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 37/19 – Autoriza o 

Executivo Municipal a doar caminhões de terra para famílias do Município de Queluz e 

dá outras providências. 13) LEITURA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/19 – 

de autoria da Mesa Diretora Revoga a Resolução nº 01/19 e dá outras providências. 14) 

OFÍCIO DEPARTAMENTO JURÍDICO – Câmara Municipal - responde ao Ofício 

SV Nº 204/19, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, sobre Serviços de Motoboy. 15) 

OFÍCIO GP Nº 378/19 - responde ao Requerimento nº 152/19, de autoria do Nobre 
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Edil Paulo Roberto da Silva, sobre prorrogação da data de vencimento para o 

pagamento do IPTU. 16) OFÍCIO GP Nº 386/19 - responde a Indicações Nº 042/19, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre a abertura da Capela da Santa 

Casa; Nº 043/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre 

disponibilidade de cadeira de rodas no Velório Municipal; Nº 044/19, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo, sobre colocação de bebedouros nas quadras do município; Nº 

045/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre colocação de 

cobertura no Bairro Santo Cruzeiro; Nº 049/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo e 

de Nº 052/19, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre providências na 

Rodoviária Firmino Martins; Nº 051/19, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre 

construção de calçadas sentido Bairro Fogueteiro; Nº 053/19, de autoria do Nobre Edil 

João Batista Ribeiro Filho, sobre balcão de emprego; Nº 054/19, de autoria do Nobre 

Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre programa adote uma praça. 17) OFÍCIO GP Nº 

389/19 - responde a Indicações Nº 046/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva 

Ribeiro, sobre regularização de serviço de motoboy; Nº 048/19, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo da Silva Ribeiro, sobre limpeza do Rio Verde; Nº 055/19, de autoria 

do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre pintura nos redutores de velocidade do 

município. 18) OFÍCIO GP Nº 392 /19 - responde a Ofícios SV Nº 185/19, de autoria 

do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre limpeza geral na Passarela Turíbio Rosa; Nº 186/19, 

de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre iluminação de limpeza na Rua dos 

Ferroviários; Nº 192/19, de autoria do Nobre Edil João Batista, sobre implantação do 

serviço de mototaxi; Nº 193/19, de autoria dos Nobres Edis Paulo Roberto e João 

Batista, sobre implantação de uma caixa postal comunitária colocada nos postos de 

Saúde; Nº 195/19, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando, sobre solicitações não 

atendidas; Nº 202/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre poda de árvore no 

Bairro Santo Cruzeiro; Nº 203/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre 

instalação de braços de luz na Pedreira; Nº 211/19, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre desmoronamento ocorrido no Bairro Palha. 19) OFÍCIO Nº 270/19 – 

SME - responde a Requerimento de Informação nº 139/19, de autoria do Nobre Edil 

Luis Gustavo, sobre o Projeto INOVA. 20) OFÍCIO Nº 281/19 – SME - responde a 

Requerimento de Informação nº 147/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva 

Ribeiro, sobre a APAE E ABA; 21) OFÍCIO Nº 043/19 - EM Profª Mª Mendes Guerra 

Pereira, responde a Requerimento de Informação nº 139/19, de autoria do Nobre Edil 

Luis Gustavo, sobre a veracidade da informação da Merenda Escolar; 22) OFÍCIO 

POLÍCIA MILITAR Nº 23º BPM/I-074/941.1/19 - responde a Ofício SV Nº 022/19, 

de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre patrulhamento aos finais de semana; 23) 

OFÍCIO VIA EMAIL ELEKTRO - responde a Ofício SV Nº 199/19, de autoria do 

Nobre Edil Silvio Bueno, sobre pontos de iluminação na cidade. 24) OFÍCIO GS 

Nº413/19 – resposta ao Requerimento de informação nº 159/19, de autoria do vereador 

Luis Gustavo. 25) Ofício GS nº4165/19 - Departamento Regional de Saúde de 

Taubaté– Resposta à Moção de Apelo da Câmara Municipal – de autoria do vereador 

Luis Gustavo. 26) Oficio GS nº421/19 – Secretaria Municipal de Saúde - Resposta ao 

Requerimento nº 148/19 – de autoria do vereador Luis Gustavo. 27) Ofício GS 

0152/2019 – LEOP – da Secretaria da Promoção Social – em resposta à Indicação nº 

60/19 – de autoria da vereadora Paula. EM SEGUIDA FOI DADO INÍCIO AO 

GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE. Com a Palavra Livre a 

Nobre Edil Kácia Maria que cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou 
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Indicação à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Obras, que acredita seja 

responsável pelo lixo, pelo recolhimento do lixo na cidade. O Nobre Presidente 

informou, Secretaria de Obras. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil 

Kácia Maria comentou Secretaria de Obras juntamente a Secretaria de Meio Ambiente, 

ver se há possibilidade de colocar saco biodegradáveis nas lixeiras da cidade, lixeiras 

pequenas porque daí, o lixo não vai cair nos vãos e já até agiliza o serviço dos lixeiro 

que vão passar só recolhendo os sacos de lixos. Solicitou ainda Ofício ao Tribunal de 

Justiça do Estado de SP, solicitando sobre a possibilidade de abrir vagas de Oficiais de 

Justiça no Fórum da Comarca de Queluz, porque os processos aqui estão muito 

atrasados, as intimações, as certidões, estão sem Oficial de Justiça nenhum no 

Município. Solicitou ainda Indicação à Secretaria de Obras, sobre a possibilidade de 

colocar protetores na Ponte do Rio Paraíba ou se é com a Secretaria de Obras do Estado, 

que informem se o Município tem competência pra mexer ali, acredita que sim, tendo 

em vista as tentativas de suicídios em outras cidades, até mesmo pra segurança das 

crianças aqui da cidade. Solicitou ainda Ofício à Nova Dutra com cópia para a 

Secretaria de Obras do Município também, sobre a possibilidade de colocar um protetor 

ou reforçar a passarela entre o Alto da Igreja e o Alto Cemitério, tendo em vista os 

últimos acontecimentos aqui. Solicitou Ofício à Secretaria de Educação, sobre a 

possibilidade de um agendamento de uma reunião com uma das representantes o 

movimento “Mulheres do Brasil” de São José dos Campos, inclusive, foi solicitado pela 

mesma, tentar colocar aqui um projeto piloto, projeto “Mulheres do Brasil” no ensino 

fundamental do Município. Solicitou Requerimento de Informação à Secretaria de 

Esporte, se eles sabem informar a partir de quando a piscina vai reabrir para a população 

de Queluz, que o verão está aí, se está tudo certinho, saber se a piscina tem previsão de 

abrir ou não. APROVADO O REQUERIMENTO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE. O Nobre Edil Silvio José indagou não está tendo aulas de natação 

na piscina, se não se engana já foi reaberta. Continuando com a Palavra Livre a 

Nobre Edil Kácia Maria comentou se o Vereador Silvio a permite, só pra esclarecer, 

ela foi reaberta só para os cursos ou para a população? Só pra lhe esclarecer. Pois, é isso 

que gostaria de saber. Solicitou ainda que fosse encaminhado um Ofício para a 

Secretaria de Trânsito, tendo em vista que está pra colocar uma placa em frente ao 

Caneco, um Outdoor, se a Secretaria de Trânsito acha que pode ou não, se foi feito um 

estudo de prejudicar a visão dos motoristas que vão estar no trânsito vindo de um lado 

para o outro, porque, isso pode prejudicar a visibilidade. Então, que saber se a Secretaria 

de Trânsito tem um estudo quanto a isso, se acha que vai prejudicar ou não. No mais, 

agradeceu pela palavra livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos com um 

boa noite. Solicitou Requerimento à Secretaria de Saúde pra que a mesma explique o 

porquê de o RX não estar funcionando, está fazendo muita a população. Enviar este 

Requerimento para o Prefeito e para a Secretaria de Saúde. O Nobre Edil Silvio José 

comentou o RX realmente faz muita falta para a Saúde EM DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO FOI O REQUERIMENTO APROVADO NMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que 

cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou Indicação ao Executivo Municipal, 

com relação à iluminação na rua Onofre Bárbara, no bairro da Palha I e também no 

Beco II da Palha I, é um lugar de trânsito das pessoas que trabalham e a falta da 

iluminação tem causado ali aglomeração de usuários de entorpecentes, colocando em 
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risco as pessoas que se deslocam. Solicitou ainda Indicação à Mobilidade Urbana, seja 

não inserido, pois, já existe o quebra-molas, porem eles estão retirados e as motos 

passam em alta velocidade na Palha I, rua Pedro Novaes, na altura do nº 282, então, que 

seja feito esse reparo nos quebra-molas. Solicitou ainda Indicação para o Executivo com 

cópia para a Secretaria de Saúde e também Câmara Municipal caso haja possibilidade. 

Nossos Agentes de Saúde do Bairro da Palha, atualmente disponibiliza somente de um 

computador para fazer seus relatórios diários e isso dificulta o trabalho e atrapalha a 

eficiência, tendo em vista a demora e isso acaba prejudicando o andamento das visitas. 

Então, caso haja algum computador em desuso que encaminhem lá para os Agentes de 

Saúde. Solicitou ainda reiterar através de Indicação à Secretaria de Obras, a necessidade 

de reparos na Quadra da Figueira que, novamente houve reclamação dos moradores 

com relação à falta de portas nos banheiros e à iluminação. Solicitou ainda 

Requerimento de Informação à Secretaria de Obras, a respeito da coleta de lixo, na rua 

José Benedito Moreira, nas Casas Populares e também na rua Prefeito Antônio 

Gonçalves da Silva. Nestes dois bairros a coleta de lixo o caminhão não está passando. 

Os funcionários têm que arrastar o lixo por toda a rua. A situação é grave e o pedido 

muito justo. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O REQUERIMENTO 

APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou, outro assunto que já foi falado 

aqui e tem gerado grande expectativa, é com relação à água, então, fazer um Ofício para 

a Sabesp, pra ver se ela tem uma previsão das obras e a melhoria depende deles, já foi 

renovado. E, um Ofício também para Prefeitura com cópia para a Elektro, com relação 

ao bairro da Cascata, que não tem a energia elétrica parece que tem a necessidade de um 

transformador. Então, que eles informem se tem um prazo pra poder regularizar. No 

mais agradeceu pela palavra livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José que cumprimentou a todos com um boa noite. 

Solicitou um Requerimento, inclusive, já até mandou bater, para o Prefeito e, como já 

estão sendo tomadas as providências a respeito do trânsito em nossa cidade, agora, 

precisam organizar pra que esse trânsito flua. Então, está fazendo este Requerimento 

para a Secretaria de Obras e para o Prefeito, pois, quem vai aqui da Praça para o outro 

lado, atravessa a ponte, o trânsito que vai ser mexido, que vai ser vinculado, os ônibus e 

os caminhões terão que virar a esquerda, foi o Projeto que aprovaram aqui, só que pra 

virarem ali a esquerda a ponte ela tem que arredondar mais aquela curva para que os 

caminhões e os ônibus tenham condições de fazer a curva melhor. O Nobre Edil 

Carlos Mateus comentou, entendeu assim, a partir do momento que acaba a ponte 

tentar reguiar o meio fio aumentando o grau da curva e assim facilitar a manobra dos 

ônibus e caminhões. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O REQUERIMENTO 

APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José solicitou Requerimento à Sabesp e ao 

Executivo Municipal, é impossível o que está acontecendo aqui em nossa cidade. O 

Prefeito por sua vez não sabe se ele está tomando as providências ou não, mas, os 

buracos continuam, então queria em nome de todos os Vereadores aqui mandar este 

Requerimento para a Sabesp, em nome de todos, perguntando o porquê das ruas estarem 

todas esburacadas e o porquê que não tomam providências e, se continuar nesse lero 

lero, estes Vereadores, pelo menos sua pessoa vai denunciar ao Ministério Público, não 

tem mais o que fazer, é uma falta de respeito com nossa cidade, com a população. O 

Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou o colega Silvinho está com razão, 
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inclusive, fez um Ofício para a Sabesp pra que eles explicassem, pois, eles abrem 

buraco e não fecham o buraco e falam que a competência não é deles é da prefeitura de 

fechar e, ficam nessa, não acaba, quem está sendo prejudicada é a população e cai nas 

costas dos Vereadores, falam que estes são culpados, que vê e que não faz. Então, o 

colega Silvinho está plena razão. O Nobre Edil Carlos Mateus comentou concorda 

também, inclusive, seria um de seus Ofícios e, pode se usar como exemplo porque, não 

adianta falar que não está vendo porque está em todos os lugares. Agora, tem um 

exemplo ali na própria boca da ponte onde arrumaram um vazamento de água já no 

início do ano onde a cidade ficou vinte quatro ou quarenta e oito horas sem água e que 

está sem reparo até hoje. Então, realmente concorda com o colega Silvinho e acha que 

precisam tomar providências caso eles não deem a posição, o cronograma de 

manutenção e já podem colocar. têm que tomar providências e se possível o colega 

deixar emendar no Requerimento com esse exemplo que está ali evidente e que foi uma 

manutenção que eles fizeram, isso não como discutir e falar que é caminhão, que é isso 

ou aquilo, não, aquilo ali foram eles que mexeram, então, põe isso como referência e se 

for o caso encaminhar mesmo para o Ministério Público se não der em nada. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou com certeza, 

pode ser incluído sim em seu Requerimento a solicitação do colega Carlos Mateus. EM 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O REQUERIMENTO APROVADO 

NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Silvio José comentou, por último vai pra parte da Saúde, têm várias 

crianças especiais em nossa cidade e, precisam lutar por eles porque, a vida já é difícil 

pra gente que temos todas as condições, imagine pra quem não tem as condições, mas, 

podemos tentar melhorar a vida deles. E, está com uma ideia, ver se a Secretária de 

Saúde consegue arranjar pessoas de capacidade pra montar aqui na cidade uma 

Equoterapia para as crianças especiais. Terá o maior prazer de doar um cavalo e 

equipamentos para ajudar. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula 

Elias que cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou um Ofício à Elektro, pra 

que veja com carinho o bairro do Estrela que está no escuro aquela rua lá, disseram que 

o problema também é o transformador e, tem algumas casas lá que não estão 

conseguindo, tem padrão, mas não consegue ligar a luz porque não tem condições, o 

transformador não comporta. Comentou ainda que lhe chamaram atenção esses dias pra 

uma situação na cidade que, é uma coisa que não têm trafego aéreo aqui, mas, lhe 

chamaram atenção com relação às torres que estão apagadas. Então, enviar Ofício à 

Anatel pra que verifique isso. Solicitou ainda Ofício à Secretaria Municipal de Obras, 

quanto ao bueiro que está numa situação lastimável ali na esquina de quem sai da 

rodoviária, próximo ao estacionamento de venda de automóveis do Chiquinho. 

Comentou ainda que por último, gostaria de reiterar alguns de seus Requerimentos que 

fez no início do ano, os quais somam dez Requerimentos sem respostas. Acha isso uma 

falta de respeito, de consideração muito grande. Solicitou um Requerimento reiterando 

esses seus Requerimentos. Nobre Edil Silvio José comentou na realidade, isso não 

pode estar acontecendo, já era pra ter sido tomadas as providencias, isso aconteceu com 

sua pessoa na administração anterior e pra conseguir suas respostas teve que entrar no 

Ministério Público. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O REQUEIMENTO 

APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. Em seguida com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Carlos Mateus que cumprimentou a todos com um boa 

noite. Solicitou Ofício ao Executivo Municipal, ver a possibilidade de pintura nessas 
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Passarelas da Turíbio Rosa, na do Paula França e no Viaduto próximo ao Chiquinho, 

possibilidade de um cuidado maior. Solicitou ainda Requerimento ao Executivo 

Municipal, ver se há possibilidade de marcarem uma reunião com todos os 

responsáveis, da limpeza urbana pela limpeza de ruas, jardinagem, infraestrutura 

porque, sempre fala aqui que veio para contribuir com o pouco de seu entendimento. 

Enfim, hoje vai começar o período das chuvas e não vão dar conta, não tem um 

cronograma formalizado, estão vendo aí, a limpeza até acha que melhorou, mas em 

geral está muito a desejar. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O 

REQUEIMENTO APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Carlos Mateus solicitou ainda 

Moção de Aplauso para a equipe do Banco Santander deste Município, que fizeram uma 

ação solidária essa semana no bairro da Palha. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI 

A MOÇÃO DE APLAUSO APROVADA NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Carlos Mateus 

solicitou ainda Ofício parabenizando a equipe do Cemitério Municipal de Queluz pelos 

trabalhos realizados naquele local, a limpeza é exemplar e isso temos que ressaltar, o 

atendimento, enfim, temos que parabenizar, motivo de elogios. Solicitou ainda Ofício 

ao Executivo Municipal, pra que veja a possibilidade de limpeza do Rio Verde, o mato 

já está passando dos limites e nem chegou o período das chuvas ainda. Parabenizou o 

posicionamento do Executivo Municipal pela concessão da Cesta Básica aos servidores, 

aprovaram aqui em Sessão Extraordinária a permissão, que foi um ganho muito grande, 

precisa dar os parabéns. Já ouviu às vezes o porquê esse benefício não veio antes, no 

início do Mandato, só ressaltar aqui, não veio porque no início do Mandato a folha de 

pagamento não permitia. O Nobre Edil Silvio José parabenizou os eleitos ao Conselho 

Tutelar de Queluz e a todos que participaram das eleições. Em seguida com a Palavra 

Livre o Nobre Edil João Batista que cumprimentou a todos com um boa noite. 

Solicitou um Ofício ao Executivo Municipal, para que na rua Ricardo Mendes no bairro 

da União, seja arrumado os bloquetes e meio fio que estão soltos, enfim, estão 

necessitando de reparo. Solicitou ainda Ofício ao Executivo Municipal, para que seja 

colocada uma secundária na rua da senhora Camila. Solicitou ainda ao Executivo 

Municipal e Secretaria de Obras, que vá terminar a obra que começou lá no bairro da 

União, em frente ao bar da dona Débora e ficou a obra parada lá e com as chuvas agora 

precisa terminar isso. Solicitou ainda Indicação ao Executivo Municipal, também no 

bairro da União, na rua Ana Maria de Jesus, que faça um complemento da Rua. 

Agradeceu ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras, que na Figueira, já está por 

terminar aquela obra do escoamento da água de chuva, da manilha, que já está no fim. 

Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Presidente Luis Fernando que 

cumprimentou a todos com um boa noite. Parabenizou o Banco Santander pelo evento 

realizado com as crianças. Parabenizou ainda o Prefeito Municipal pela concessão da 

Cesta Básica aos servidores, estão todos felizes. AVISOS FINAIS: ANUNCIOU A 16ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/10/19 (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. Sala das Sessões Dr. João Monteiro da Silva, em 07 

de outubro de 2019, às vinte horas e trinta minutos. (Ata conforme Artigo 163 do 

Regimento Interno – Resolução nº 002/19). 

PRESIDENTE: 
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