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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Aos dezenove dias do corrente mês de junho de dois mil e 

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

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

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

Legislatura do Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a 

Presidência do Senhor Carlos Mateus Gomes Garcez e 

Secretariada pelo Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro (1º 

Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores: O 

Sr. Silvio José Bueno, Sr. João Batista Ribeiro Filho, Sra. Kácia 

Maria Nemetala Macedo, Sr. Edil Adalberto Rodrigues da Silva, Sr. 

Edil Paulo Roberto da Silva; Sr. Edil Luis Fernando Paulino e a Sra. 

Paula Elias da Silva. Em seguida, foram colocadas em discussão e 

votação as Atas das Sessões: Ata da 9ª Sessão Ordinária de 05-06-

17, Ata da 28ª Sessão Extraordinária de 05-06-17 e Ata da 29ª 

Sessão Extraordinária de 05-06-17, que submetidas à apreciação 

do Plenário foram aprovadas por unanimidade. 1) Moção de 

Aplauso - de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno - Assunto: 

Aplaudir o Prefeito Municipal pela reforma e reinauguração do 
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Espaço Harmonia – Encaminhar ao Executivo Municipal.  O Nobre 

Edil Silvio José comentou que foi reinaugurado aquele Espaço 

Harmonia antigo Clube da Sociedade Recreativa Queluzense e, 

esses anos que passaram não fizeram nada lá no Clube, ficou 

totalmente abandonado, uma sujeira, uma imundícia, o Prefeito não 

pôde fazer tudo que ele queria, mas, garante aos nobres colegas 

que se forem lá, oitenta por cento do Clube foi reformado, tirou 

aquela sujeira toda, enfim, agora a Terceira Idade têm um lugar 

aonde eles podem se divertir, um lugar digno porque, a imundícia 

que estava os nobres colegas não têm ideia. Então, por isso foi que 

fez esta Moção de Aplauso, não é muito de fazer isso não, mas, é o 

que diz, na hora de meter o pau e falar mal têm que falar, mas, 

também precisam saber elogiar. Alí, é a Terceira Idade que 

frequenta lá e merece pelo menos um lugar limpo e é o que existe 

hoje, então, por isso a sua Moção de Aplauso. O Nobre Presidente 

Carlos Mateus comentou concorda também, viu a reforma lá e até 

tinha, o Prefeito mesmo tinha conversado com sua pessoa à uns 

dias atrás ou meses atrás e, aquela primeira reunião do Contur foi 

lá se não se engana e, ele falou que ficou envergonhado do espaço 

como estava, então, foi onde ele tomou a iniciativa de arrumar e 

realmente ficou bom, pela quantidade de lixo que saiu de lá de 

dentro dava pra saber como estava, então, concorda também. O 

Nobre Edil Adalberto comentou o nobre colega Silvio está de 

parabéns pela Moção, pois, mora alí em frente e viu o que saiu de 

caminhão de sujeira e, debaixo daquelas laterais como tinha 

baratas, horrível, então, o nobre colega está de parabéns e o 

Prefeito também. Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso 

Aprovada por unanimidade. 2) Moção de Aplauso - de autoria do 
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Nobre Edil Silvio José Bueno – Assunto: Aplaudir os 

Festeiros/Voluntário da Quermesse São João Batista – Encaminhar 

aos Festeiros São João Batista 2017. O Nobre Edil Silvio José 

comentou é mais uma Moção que fez também, essa Moção já vem 

fazendo ela quase todos os anos e acha que, as pessoas que estão 

organizando a festa e que trabalham lá, merecem nosso 

reconhecimento, porque, o trabalho começa às dezoito e trinta 

horas e não tem horário pra acabar, então, são pessoas que se 

dedicam e fazem isso por amor a São João, pela nossa cidade e, a 

gente como Munícipe e Vereador precisamos reconhecer no 

mínimo o trabalho deles e elogiar porque não é todo mundo que 

está à disposição do próximo. Então, essa é a Moção que faz 

homenageando todos os Festeiros, os participantes que organizam 

a Festa de São João Batista, não só da Igreja, mas, como também 

a de Rua a qual começará essa semana, foram dois finais de 

semana da parte católica e agora nesse final de semana que é a 

Festa de São João que tem a parte católica, mas, tem a da Rua e 

que não é fácil organizar uma festa, já participou de oito festas de 

Rua, é um compromisso, tem que estar muito centrado porque 

senão, a festa não sai correta. Então, acha justo essa Moção de 

Aplauso a todas essas pessoas que estão trabalhando, pois, é 

muito fácil saímos de nossas casas e festar, mas, vai lá trabalhar.  

Então, a todos, inclusive, temos aqui o Vereador Gustavo que 

participou ele com sua família, está aqui a sua esposa, então, viam 

correm pra lá correm pra cá, naquela correria e fora os afazeres do 

dia a dia que eles tem também pra fazer, então, são merecedores a 

uma homenagem justa de todos os Vereadores para com eles. O 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou queria aproveitar agradecer 
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essa Moção de Aplauso em homenagem a todos os festeiros que 

desenvolvem o trabalho durante doze meses, que a próxima festa 

termina quando acaba a outra, são doze meses planejando e, 

graças a Deus esse ano teve a oportunidade de estar na 

coordenação junto com a Janaina sua esposa e, foi um prazer, é 

muito trabalhoso, mas, quando chegam no final é gratificante ver a 

comunidade reunida participando de uma coisa a qual estão 

resgatando aos poucos e cada dia tem se tornado maior e, esse 

ano teve o evento de Quadrilhas a qual o prefeito proporcionou 

junto com a Quermesse, isso encorpou ainda mais a festa, então, 

acredita que ano que vem se Deus quiser vai ser maior e estender o 

convite a todos os Nobres Vereadores que queiram e se puder 

participar na Comissão de festeiros, está aberto o convite, esse 

trabalho precisa ser renovado que é um trabalho árduo, uns sai e 

outros entram e, estende o convite a todos que queira participar no 

próximo ano. Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso 

Aprovada por unanimidade. 3) Requerimento nº 091/17 - de autoria 

da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo - Assunto: Inserção de 

redutor de velocidade próximo ao Colégio Capitão José Carlos – 

Encaminhar ao Executivo Municipal/ Departamento de Trânsito. A 

Nobre Edil Kácia Maria comentou esse pedido foi solicitado à sua 

pessoa pelos Professores, tendo em vista que a subida da Santa 

Casa e a subida da Delegacia não se tem muita visão, 

principalmente a da Delegacia os carros vêm em alta velocidade e 

está se tornando muito perigoso, principalmente no horário da saída 

das crianças, então, esse foi o motivo do pedido pra colocarem um 

redutor de velocidade ali. O Nobre Edil Silvio José comentou 

concorda com a Vereadora Kácia, mas, não aceita que faça em 



5 

 

Queluz esses redutores ridículos que é feito em Queluz, pra fazer 

redutor onde é um V, pois, isso só quebra carro e ninguém diminui 

velocidade e passam por cima como qualquer coisa, então, caso o 

Prefeito venha a fazer que seja feita a coisa certa porque senão vai 

estar criticando, porque, esses redutores de Queluz é um absurdo, 

esses V aí que não resolve nada, tem que fazer o redutor certo e 

que a Lei manda, mas, a Vereadora Kácia está certa, se estão 

tendo esse problema ou colocam Polícia na Rua ou Fiscal de 

trânsito lá pra contornar o trânsito que acha até que têm pessoas e 

que estão paradas mesmo, então, porque não irem pra beira das 

Escolas Municipais ficar lá vigiando o trânsito, é até melhor do que 

redutor, mas, parabéns à Vereadora. O Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou que sobre os redutores, não só neste setor que foi citado 

agora, mas, nos demais também, área de Escola, Santa Casa, 

Prefeitura, órgão público, onde tem manifestação de pessoas, tem 

que ser feito mesmo, porque, dá mais segurança, está de acordo. 4) 

Requerimento nº 097/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto 

da Silva – Assunto: Prolongamento de rede de água, ao longo da 

Rua Mário Fabri, às margens da Ferrovia – Encaminhar ao 

Executivo Municipal/ Sabesp. O Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou aquela área é uma área sofrida pra quem já conhece as 

obras, o esquema e que, em outra Gestão também pediram a água, 

a iluminação e, nunca pôde ser feito, então, aproveitando esse 

ensejo agora que a Diretoria da Sabesp esteve aqui presente, 

aproveitando também o pedido deles que não podiam estar 

presentes e que a situação é difícil. Então, foi até a Sabesp e 

conversando com os funcionários, entrou com este Requerimento 

pedindo uma parceria com a Prefeitura, então, essa parceria é uma 
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forma de diminuir mais os gastos para as pessoas que irão pagar 

um cano, um cavalete, tudo isso já vem a beneficiar os moradores 

daquele setor, então, eles merecem e precisam, crê que é um bom 

Requerimento, inclusive, já pediu também uma lixeira naquele setor, 

já pediu a iluminação a qual é uma questão muito séria aquela 

escuridão, é risco de vida, pois, estão todos vendo os 

acontecimentos em nossa cidade, então, precisam tomar essas 

providências. O Nobre Edil Silvio José comentou o Vereador 

Paulinho está de parabéns, é isso mesmo, ali tem bastantes 

moradores e realmente eles têm problemas de água, esgoto muito 

forte ali e, problemas de drogas também que rolam ali na beira da 

linha, eles não tem segurança pra saírem a noite, está bem 

complicado, então, o Vereador Paulinho está de parabéns com esse 

Requerimento e tem seu total apoio. Em discussão e votação foi o 

Requerimento Aprovado por unanimidade. 5) Requerimento nº 

098/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva – Assunto: 

Criar novo ponto de táxi na Rua Prudente de Moraes, próximo aos 

Correios – Encaminhar ao Executivo Municipal. Retirado de Pauta.  

6) Projeto de Lei nº 016/17, de autoria do Executivo Municipal que - 

“Dispõe sobre a isenção do Pagamento, nos cemitérios Municipais, 

das taxas de procedimento para funeral e enterro de pessoas 

reconhecidas como de baixa renda ou indigentes e dá outras 

providências” - Para (2ª Discussão e Votação e Respectivos 

Pareceres). Em discussão o Nobre Edil Silvio José comentou não 

têm o que discutir, já falaram isso na Sessão passada, é pra 

pessoas carentes, e que infelizmente não têm condições nenhuma 

de bancar o velório, o enterro, caixão, então, pra famílias bem 

carentes mesmo e, é mais do que justo o Prefeito tomar essa 
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atitude. Em 2ª discussão e 2ª Votação foi o Projeto de Lei Aprovado 

por unanimidade. 7) Leitura do Ofício GP/SMAJ nº 130/17 - com 

referência ao Projeto de Lei nº 021/17, de autoria do Executivo 

Municipal que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

convênio de cooperação técnica, contrato e outros ajustes com o 

Estado de São Paulo , Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp para as 

finalidades e condições que especifica, e dá outras providências”; 

Seja recepcionado como Projeto de Lei Complementar nº 001/17 – 

Com respectivo Parecer: CPFO E JR para Única Discussão e 

Votação e após (2ª Discussão e Votação e já Aprovadas as 

respectivas Emendas) ao referido Projeto de Lei Complementar nº 

001-17. Em discussão única a Nobre Edil Kácia Maria comentou 

que, depois de analisar os Projetos novamente e já ter apresentado 

uma Emenda aqui, gostaria de tentar aprovar uma nova Emenda, 

tendo em vista a degradação do Meio Ambiente e que não foi dada 

a devida atenção pra esse assunto. Então, gostaria de propor aos 

senhores Vereadores pra que fosse feita uma Emenda neste 

Projeto de Lei no sentido de que deverá a Empresa contratada, 

juntamente com anuência do Executivo fazer a reparação da 

degradação do Rio Entupido, das margens do Rio Entupido no 

prazo da vigência do Contrato que é de 25 anos, não colocando 

valores, nem hectares e nem quais seriam as matas nativas, mas, 

que a empresa deve preservar a nascente do Rio Entupido e as 

margens do Rio porque, sabemos que está tendo uma degradação 

embora não vai faltar água pra nossa cidade como já foi falado pela 

Empresa Sabesp e, agora é o momento de se falar, de se discutir e 
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colocar isso no papel, porque, daqui à vinte e cinco anos não vamos 

saber como está, uns não vão estar aqui mais e não vão poder 

reclamar, então, gostaria de propor essa Emenda aos senhores 

Vereadores. O Nobre Edil Silvio José comentou não pode falar com 

toda clareza, mas isso já é Lei, isso já existe já há muitos anos, a 

Sabesp já vem plantando, até no dia em que teve aquela Audiência 

Pública da Sabesp a Drª Arcy perguntou isso, foi a primeira 

pergunta sobre se a Sabesp tinha noção de quantas árvores tinha 

sido plantada, até porque, já é Lei e aí, não sabe acha que foi o 

Prefeito quem falou que foi questão de não sei quantos alqueires de 

mais de quarenta mil mudas. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou parece que a reposição foi feita em áreas vizinhas, quer 

dizer, não só no leito do, até porque acredita que precise de 

autorização do proprietário. O Nobre Edil Silvio José comentou 

precisa, e é Lei Ambiental, já é Lei Ambiental e vê-se que a Sabesp 

andou até plantando ali perto das Casas Populares, foram 

plantadas não sabe quantas mil mudas de árvores também. Então, 

a Vereadora Kácia está certa, mas, precisam ver até que ponto uma 

Lei vai atrapalhar a outra, é um caso que precisam estudar e ver 

com mais carinho pra não cometerem erros. A Nobre Edil Kácia 

Maria comentou a Lei Municipal se não for contrária à Lei Ambiental 

ela pode reforçar, então, como a Lei Federal não estão indo contra 

ela, pelo contrário, estão reforçando a Lei no nosso Município, se 

não for nada que vamos incluir valores ou obrigar diretamente a 

Empresa Sabesp fazer uma determinada reposição de x, acredita 

que esse Projeto de Emenda possa passar porque daí, vai ficar por 

conta do Executivo com a Empresa quais as formas que vai ser 

feita essa proteção das margens do Rio. O Nobre Edil Silvio José 
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comentou um recesso pra poderem conversar sobre a Emenda e o 

mesmo foi concedido pelo Nobre Presidente às dezenove horas e 

quarenta minutos. Retornando a Sessão às vinte horas. A Nobre 

Edil Kácia Maria comentou voltando ao assunto da Emenda, a 

Emenda ficaria da seguinte forma “Fica obrigado a Empresa 

contratada para o fornecimento e abastecimento de água no 

Município a reflorestar a área degradada do Rio utilizado para 

abastecimento no prazo de duração do Contrato, como observância 

e no que dispuseram a Lei Federal e Estadual”. O Nobre Edil Silvio 

José comentou está de pleno acordo. Em discussão e votação foi a 

Emenda Aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão a 

Lei Complementar o Nobre Edil Silvio José comentou é a favor, já 

votou na primeira e agora já vai ser a segunda votação, é a favor e 

a nossa água aqui é muito boa, muito bem tratada e com esse 

tratamento de esgoto aqui evita-se muitas doenças em nosso 

Município, então, é favorável a esse Projeto. O Nobre Edil Paulo 

Roberto comentou também gostaria de falar sobre, na primeira 

votação foi a favor e também na segunda será a favor porque, na 

reunião foi dito que não teria o segundo plano que seria a coleta do 

Rio Paraíba, então, mais uma vez faz suas as palavras do Vereador 

Silvio que é uma excelente, inclusive, teve uma conversa com o 

nobre colega Silvinho à alguns meses e estavam falando sobre a 

Sabesp, a forma do tratamento da água que é saúde, é vida, então, 

se manifestou e é favorável sim. Em discussão e votação foi a Lei 

Complementar Aprovada por unanimidade. Em 2ª discussão e 2ª 

votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade. 8) Projeto 

de Lei nº 025/17 – (2ª Discussão e Votação de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera a Lei nº 442/2008”– Com respectivos 
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Pareceres, em Regime de Urgência conforme Ofício GP/SMAJ nº 

095/17- Emenda Modificativa já Aprovada – de autoria do Executivo 

Municipal. Em 2ª discussão e 2ª votação foi o Projeto de Lei 

Aprovado por unanimidade. 9) (2ª Discussão e Votação e 

respectivos Pareceres) do Projeto de Lei nº 026/17 - de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal – COMPBEA e a 

Criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar animal – 

FUBEM e dá outras providências” – Regime de Urgência conforme 

Ofício GP/SMAJ nº 100/17. Em 2ª discussão e 2ª votação foi o 

Projeto de Lei Aprovado por unanimidade. 10) Projeto de Lei 

Legislativo nº 009/17 - de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe 

sobre aplicação das disposições constantes do Artigo 37 – Inciso X 

da CF, relativamente a remuneração dos servidores da Câmara 

Municipal de Queluz e dá outras providências” - Leitura com cópia 

aos Edis. 11) Projeto de Lei Legislativo nº 010/17 - de autoria da 

Mesa Diretora que “Dispõe sobre aplicação das disposições 

constantes do Artigo 37 – Inciso X da CF, relativamente a 

remuneração dos Vereadores da Câmara Municipal de Queluz e dá 

outras providências” – Leitura com cópia aos Edis. 12) Projeto de 

Decreto Legislativo nº 002/17 - de autoria da Mesa Diretora que 

“Rejeita as Contas do Exercício Financeiro de 2014 – Gestão da Ex 

prefeita Ana Bela Costa Torino” - (Leitura – prazo para publicidade) 

- (com cópia aos Edis do Parecer e seus Relatórios no TC para 

protocolo). 13) Ofício GP nº 246/17 - responde ao Requerimento nº 

041/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre 

passagem da máquina (Patrol). 14) Ofício GP nº 313/17 - responde 

ao Ofício SV nº 078/17 do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, em 
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agradecimento pelo Campeonato de 1º de Maio. 15) Ofício GP nº 

314/17 - responde ao Ofício Especial/17, do Nobre Edil Silvio José 

Bueno, em agradecimento pelo Campeonato de 1º de Maio. 16) 

Ofício GP nº 315/17 - responde ao Ofício SV nº 095/17, do Nobre 

Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre a reforma da Escola de 

Música.  17) Ofício GP nº 316/17 - responde ao Ofício SV nº 096/17, 

do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre agradecimento da 

criação do COMPBEA E FUBEM. 18) Ofício GP nº 317/17 - 

responde ao Ofício SV nº 082/17, do Nobre Edil João Batista 

Ribeiro Filho, sobre limpeza do riacho na Praça Joaquim Pereira. 

19) Ofício GP Nº 318/17 - responde ao Requerimento nº 076/17, do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre poda de árvore situada a 

Rua Drº José Vicente. 20) Ofício GP nº 044/17 - da Secretaria de 

Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao requerimento 

nº 064/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, 

sobre abertura da rua Braz Leme da Silva, no Bairro São Geraldo. 

21) Ofício GP nº 045/17 - da Secretaria de Planejamento de Obras 

e Serviços, respondendo ao requerimento nº 016/17, de autoria do 

Nobre Edil Luis Fernando Paulino, sobre inserção de postes de luz 

na extensão da Rua Mário Fabri. 22) Ofício GP nº 046/17 - da 

Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao 

requerimento nº 041/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da 

Silva, sobre inserção de braços de luz e colocação de postes ao 

final da Rua Benedito Duarte no Bairro Santo Antônio. 23) Ofício GP 

nº 047/17 - da Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, 

respondendo ao requerimento nº 061/17, de autoria do Nobre Edil 

Paulo Roberto da Silva, sobre inserção de braços de luz e 

colocação de postes ao final da rua Geralda Maria Vieira de 
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Carvalho. 24) Ofício da Viação Sampaio LTDA - respondendo ao 

Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, respondendo ao Ofício SV nº 

067/17, sobre esclarecimentos acerca da mudança de horários em 

sua frota de ônibus. 25) Ofício AT-OOO414/17 – CCR Nova Dutra - 

respondendo ao Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, ao Requerimento 

nº 047/17, sobre alteração na calçada pelo proprietário do 

estabelecimento na altura do Km 7+90. 26) Ofício AT- 000415/17 – 

CCR Nova Dutra - respondendo a Edil Kácia Maria Nemetala 

Macedo, ao Requerimento nº 078/17, sobre irregularidades na 

galeria de água pluviais sob a rodovia. A Nobre Edil Kácia Maria 

comentou vai reiterar em sua Palavra Livre. 27) Ofício Telefônica - 

respondendo ao Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, ao Ofício SV nº 

049/17, sobre o Bairro União que não se enquadra na definição de 

localidade estabelecida pela ANATEL. 28) Ofício MRS - 

respondendo ao Requerimento nº 040/17, de autoria do Nobre Edil 

Paulo Roberto da Silva, sobre readequação na escadaria do Bairro 

São Benedito. 29) Ofício ANATEL nº 914/17/SEI/CODI/SCO - 

ANATEL - responde ao Ofício SV nº 093/17, do Nobre Edil Luis 

Gustavo Silva Ribeiro, sobre a TIM. 30) Ofício CCR Nova Dutra AT- 

000431/17 - responde a Nobre Edil Kacia Maria Nemetala Macedo 

ao Requerimento nº 068/17, sobre escoamento de água pluvial. 31) 

Convite da Paróquia São João Batista – Sobre as festividades de 

junho. Em seguida foi dado início ao Grande Expediente e com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando que cumprimentou a 

todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, aos 

Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em casa. 

Comentou que gostaria de fazer uma ressalvar e que já foi falado 

na outra Sessão sobre a Festa de São João e que vai acontecer 
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essa semana em nossa cidade. Sobre, a Segurança e dos 

banheiros onde foi feito o Ofício, queria ressaltar que este Ofício já 

está com o Prefeito e espera que essas providências sejam 

tomadas principalmente na Segurança do dia 23/06 onde terá um 

show muito famoso e a cidade vai ficar muito tensa, lotada tanto de 

veículos quanto de pessoas, visitantes, então, é uma coisa muito 

séria que vai acontecer em nossa cidade, então, estão aqui pra 

fiscalizar e averiguar junto ao Executivo pra ver se as normas estão 

todas corretas pra que não venha trazer problemas pra gente 

depois e no fim como Vereadores acabam ficando responsáveis 

também pelo Município e pela fiscalização da organização do 

evento. Então, espera que o Executivo, o Prefeito, esteja fazendo 

tudo dentro das normas e que se Deus quiser vai correr tudo bem e 

em paz e, que não haja nenhuma desavença e, que ele tenha já 

pedido um reforço policial, principalmente a segurança também pra 

poder manter esses dias festivos e que não venha trazer transtorno 

junto a ele e junto a nós Vereadores. No mais agradeceu pela 

palavra livre e desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou 

a todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, aos 

Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em casa. 

comentou queria fazer uma Moção de Pesar para a família do 

senhor José Dias, esse senhor morreu com noventa e dois anos e 

ele era lá da Serra, contribuiu aqui na terra e foi uma pessoa muito 

boa e era muito conhecido seu, então, faleceu e fica aqui essa 

Moção de Pesar para a família. Comentou ainda que, já pediu isso 

aqui, mas, não fizeram ainda, é sobre aquele Ponto de ônibus que 

tem lá em cima no Bairro do Fogueteiro, aquele ponto de ônibus é 
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Municipal e quem fez foi o Marinho, então, é o destelhamento, tem 

que arrumar, ir o Pedreiro lá pelo menos pra colocar as telhas que é 

uma coisa do Município, um bem público e, não fizeram e está lá, 

não sabe o que está acontecendo. Então, que seja encaminhado 

um mandar Ofício para a Secretária de Obras Paula pra tomar 

providências. Sobre a Festa de São João conforme o Vereador 

Fernando falou, ele está totalmente certo sobre a segurança, que 

vai ser um evento muito bom pra cidade e, aquela boca que tem ali 

próximo ao Santander que, todo ano tem problema porque, os 

caminhões vem e não passam, o caminhoneiro não espera e sai 

quebrando retrovisor pra todo lado, sai amassando carro e vai 

embora, então, está tendo problema sério ali e tem que ser tomado 

as providências, pois, todo ano vê isso ali, mora no centro e vê isso 

acontecer, inclusive, se abusar não passa um carro ali e como vai 

ter esse evento da Festa de São João está achando que vai dar 

problema ali. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou, 

inclusive, hoje esteve com o Prefeito aqui momentos antes da 

Sessão e cogitou esse assunto, falou sobre isso para ele e falou até 

com essas palavras, que ele deveria entrar em contato com a 

Comissão pra que fizesse um comando preventivo mesmo no trevo 

de Areias porque, acredita que o carro de passeio não traga tanto 

problema, o negócio é mais o caminhão, então, ele poderia 

comunicar pra de repente o caminhão passar por Silveiras, mas, já 

instruir as pessoas, os caminhoneiros lá que a Rua vai estar 

tomada, enfim, falou sobre isso hoje até e o Prefeito falou que iria 

ligar. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto 

comentou vai ser uma festa boa, todo mundo de Queluz está alegre 

com essas festas, está trazendo um pouco de dinheiro, está 
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trazendo movimento pra cidade, então, está achando que vai 

melhorar bem e não podem desanimar com nada, infelizmente, 

sabe que é uma crise terrível, mas, não podem desanimar com 

nada e, o povo está bem alegre também, enfim, espera que seja 

uma festa boa para todos. Em aparte a Nobre Edil Kácia Maria 

comentou até mesmo com relação ao que o Vereador Fernando 

falou, pergunta, será que não seria viável a possibilidade de nos 

dias 23 e 24 especificamente que são os dias que vão cair num final 

de semana, de colocar os cones e um Guarda Municipal durante a 

noite pelo menos num lado da via perto do Santander, na parte que 

mais afunila, ali perto do Santander e na subida do Bairro São 

Pedro pra que não ocorra isso, de um lado só, colocar os cones ali 

e o Guarda monitorando, pra facilitar. Continuando com a Palavra 

Livre o Nobre Edil Adalberto comentou bem falado pela Vereadora 

Kácia. O que acontece em todas as festas é, as pessoas pegam ali 

particular pra tomar conta, que nem o Magno mesmo ele pega 

particular aquela parte ali pra tomar conta, aí bota três, quatro 

rapazes pra trabalharem ali, quer dizer, graças a Deus nunca foi 

roubado nenhum nada ali, então, eles fazem isso daí, mas, como a 

Vereadora Kácia falou agora, está certo, tem fechar só um lado e 

deixar o outro livre. Em aparte o Nobre Edil Fernando comentou 

agora não vai dar tempo, tem que ser um Requerimento de 

Urgência. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou tem que ser 

feita uma Indicação pra que eles tomem atitudes lá no trânsito e a 

Polícia Militar pra que isso aconteça, inclusive, já houveram várias 

reuniões entre Prefeito e a Polícia aqui em Queluz já, eles já estão 

as providências, não está do a zero não do jeito que os nobres 

colegas estão pensando, estão tomando providências. Em aparte o 



16 

 

Nobre Edil Luis Fernando comentou sabe disso, sabe que o Prefeito 

Laurindo está correndo aterás, mas, sempre vem umas falhas. Em 

aparte o Nobre Edil Silvio José comentou por isso que está dizendo 

uma Indicação lembrando ele deste setor. O Nobre Presidente 

Carlos Mateus comentou especificamente neste setor. Em 

discussão e votação foi a Moção de Pesar Aprovada por 

unanimidade dos presentes. Em seguida com a Palavra Livre o 

Nobre Edil João Batista Mateus que cumprimentou a todos com 

uma boa noite, os visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos 

Servidores e aos que estão assistindo em casa. Passou a Palavra. 

Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José que 

cumprimentou a todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, 

aos Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em 

casa. Solicitou um Ofício para a Vivo, pois, está péssima, não tem 

lugar em Queluz que a internet esteja pegando bem, é um absurdo 

aqui a nossa Queluz uma cidade assim no eixo de Rio x São Paulo 

e ter uma internet de péssima qualidade a qual estão tendo. Então, 

queria pedir o apoio dos Nobres colegas e gostaria de fazer um 

Ofício aqui e todos assinarem e encaminharem pra Vivo e perguntar 

o porquê que está com essa péssima qualidade da internet aqui, 

sendo que, a internet em Areias é boa, em Cruzeiro a internet é 

boa, cidades vizinhas são boas e só Queluz que tem uma péssima 

qualidade a internet. Então, queria contar com o apoio de todos os 

Nobres colegas. Em, aparte o Nobre Edil Adalberto comentou que a 

Nobre colega Paula pegou aquele dia o nome de todos, inclusive, 

os telefones não estão pegando, nem o celular no bairro São 

Benedito, não pega um, porque lá pegava antigamente, inclusive, 

pra este Vereador vir trabalhar se não sair de sua casa pra poder vir 
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pra cidade não trabalha porque, vive no telefone, no celular, e não 

trabalha. E, inclusive, se o Nobre colega Silvio pudesse colocar 

também, não sabe. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil 

Silvio José comentou que sim e, aqui o problema que têm pelo que 

sabe é falta de torres, pra abranger mais o nosso Município, mas, 

pelo amor de Deus, estão no ano de 2017, ter uma qualidade de 

internet a qual estão tendo aqui e essas falhas de telefone isso é 

um absurdo. Então, vão se unir os nove Vereadores aqui e mandar 

um Ofício assinado por todos pedindo pra que sejam tomadas as 

providências, porque, costuma dizer que nós aqui Queluzenses 

moramos no centro, quem mora no Rio em São Paulo moram na 

periferia porque, são duzentos quilômetros pro e duzentos 

quilômetros pra São Paulo, estamos no centro, então, costuma 

dizer isso. Então, têm que ter uma qualidade aqui na nossa internet. 

A segunda coisa é o que falou, têm que elogiar quando precisa 

elogiar, mas, tem também de falar o que está acontecendo, então, 

em Mandatos anteriores já falava e vai continuar a falar nesse 

Mandato, que é sobre a limpeza de nossa cidade, limpeza na 

cidade não é pegar o varredor de Rua, passar a vassoura tirar os 

papéis, o mato, não, limpeza tem que varrer, tem que varrer até a 

areia, junta a areia e no final do dia vem um, dois, três dias, vem o 

caminhão e pega aquela areia que vai servir a Prefeitura 

futuramente pra ela fazer outros tipos de serviços, não jogar fora 

não e, tirar essa areia da cidade porque, está um pó só, vendo as 

construções mexidas nos paralelepípedos bem feito, inclusive, tem 

dó ali de frente a casa dos Arrudas ali que é brincadeira, é um pó 

só, ninguém reclamou não, mas, passa lá e vê, acha que precisam 

ter a coerência. Agora, limpar a Rua, vem um varredor de Rua, quer 
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dizer, passa a vassoura, ele tira o papel, a Rua parece limpa, mas, 

não está limpa e, o único cara que se preocupava mas não está, o 

único que se preocupava, um, Prefeito que passou em Queluz e se 

preocupava com isso se chamava Mário Fabri Filho, o único, não 

teve nenhum outro Gestor em Queluz que se preocupava com isso 

e, como está aqui desde aquela ápoca e os funcionários aqui mais 

antigos vão pode falar se está mentindo ou falando a verdade, 

inclusive, cobrou isso em todos os Mandatos, limpeza, limpeza, ou 

faz bem feito ou não faz, porque, é impossível o que estão vendo 

aqui em nossa cidade, o pó que a nossa cidade tem e, é tão fácil, já 

que vêm varrendo o papel junta o montinho, olha, vai economizar a 

compra de areia em nossa cidade, uma coisa vai levar a outra, 

então, é questão só de saber trabalhar, não precisa ter muita coisa 

não e, garante se cobrarem dos funcionários eles são 

trabalhadores, eles acordam às quatro horas da manhã pra varrer 

Rua, vê isso, quando sai já tem gente varrendo Rua, tem dia que 

sai às três e meia da manhã pra viaja passa e já tem gente 

varrendo Rua, então, são pessoas trabalhadoras, é o jeito de 

administrar, de trabalhar e de mostrar como é que faz o serviço é 

que tem que ser feito, o Administrador tem que chegar e falar 

“quero o serviço desse jeito”, garante que vai ser feito. Inclusive, na 

época do Marinho o Maurício era o Encarregado da limpeza. Mas, o 

que está falando é uma coisa séria e justa, tem que fazer o serviço 

bem feito, pois, quando vão em cidades aí, graças a Deus anda 

bastante assim como os colegas também já andaram bastante, 

pegam cidades no Rio Grande do Sul não se vê uma bituca de 

cigarro no chão, a Rua é limpa, não se vê areia, poxa, porque nós 

aqui não podemos fazer igual? No Sul a educação do povo é bem 
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melhor do que a nossa, infelizmente, é obrigado a falar isso. Mas, 

aqui em Queluz uma cidade pequena podemos fazer isso aqui 

também, a Prefeitura tem mostrar o seu serviço que o povo quando 

vê uma cidade limpa o povo tem vergonha de jogar sujeira na Rua, 

precisam partir desse princípio, então, quem tem que dar o exemplo 

é a Prefeitura e o Prefeito tem que tomar suas atitudes nesse 

sentido. Então, quer que seja encaminhado esse ou uma Indicação, 

pedindo pra que ele olhe melhor para a limpeza do nosso Município, 

não está falando só de tirar matinho e de limpar não, sabe que tem 

pouca gente, mas, tirar a areia da Rua onde varre tem pessoas o 

suficientemente pra fazer isso, funcionários suficientemente pra 

fazer isso. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou mandar 

então o Ofício especificamente não só a limpeza, mas, a retirada de 

areia. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José 

comentou da limpeza da Rua em si, porque que a Rua, se varre ela 

todos os dias porque, todas as Ruas de Queluz nossa se varre 

todos os dias, não pode dizer cem por cento porque não 

acompanha, mas, noventa por cento das Ruas de nossa cidade são 

varridas, porque, passa e vê as pessoas trabalhando, o que falta? 

Falta mais um capricho na limpeza da Rua, não se vê mais mato 

em Rua vê só areia, beirando as calçadas é tudo cheio de areia e 

na hora que está tendo um movimento a mais é pior ainda. E, à 

uma semana atrás deu uma chuva boa em Queluz, olhem pra ver 

como é que está, comecem a prestar atenção. Então, tudo é 

questão de educação, comece a limpar que a pessoa vai ter 

vergonha de jogar um papel no chão. Então, acha que é questão de 

irem mostrando, educando, é que nem o lixo que tanto falam, tem 

gente que espera o caminhão de lixo passar pra por o lixo pra fora e 
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aí, essa pessoa que faz isso são as pessoas que mais xingam, que 

mais fala mal da limpeza da cidade, conhece várias, mandam 

recado pra gente, fiquem perto da casa dela pra os colegas veem, o 

caminhão passa oito horas e ela sabe que o caminhão passa oito 

horas, o caminhão passou e pegou todo o lixo que foi colocado lá, 

aí, quando é nove horas, nove e meia a pessoa coloca o lixo pra 

fora e fica o dia inteiro pro cachorro arrebentar e fazer tudo, aí, o 

Prefeito não presta, a administração não presta, então, é questão 

de educação, educação de todos nós, do ser humano. E a última 

coisa, marcou num papelzinho e perdeu, então, vai ficar por aqui 

desejando a todos os Queluzenses aí um Feliz São João e que a 

nossa cidade comemore com muita paz que o que precisam aqui é 

comemorar na cidade sem ter brigas, sem ter desgraças e tristezas 

que, quando vem muita gente de fora a gente sabe também que 

vem bastantes problemas. Aos colegas Adalberto, Fernando e 

Kácia parabéns pela segurança, é isso aí, têm que lutar, falou, pois, 

esteve conversando com o Prefeito e ele está tomando as 

providências ele falou isso, mas, as ideias são ótimas, é isso 

mesmo, é nossa obrigação falar, agora, sobre administrar acha que 

é obrigação do Prefeito, nós aqui temos a obrigação de falar, 

mostrar os erros, é o que estamos fazendo, agora, tomar as devidas 

providências é o Prefeito, a responsabilidade é eles, nós aqui só 

estamos mostrando o caminho e ele é que vai tomar as 

providências se ele quer ou não. Mas, no mis, que São João proteja 

a todos e a nossa cidade, os Munícipes, boa noite a todos. Em 

seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto que 

cumprimentou a todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, 

aos Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em 
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casa. É muito desagradável ir em determinado local e ver os 

desleixos do funcionário, provavelmente é de quem toma conta e 

nem tanto do funcionário. Está dizendo isso, pois, foi na Santa Casa 

que não estava passando bem e aproveitou enquanto o remédio 

estava fazendo efeito foi fazer uma visitazinha na Capela Padre 

Paulo Sérgio Figueiredo, onde teve o maior prazer e a maior honra 

de fazer essa homenagem ao Padre, e ali ficou aborrecido e triste 

de ver a sujeira dentro da Capela. Senhores Vereadores, passem e 

deem uma olhadinha lá na Capela e vejam o desleixo, que 

vergonha, se tem alguém ali com um parente passando mal a 

pessoa quer ir lá na Capela pra fazer uma oração, pedir pela 

melhora de alguém da família e, ver aquele desleixo é uma 

vergonha, completamente abandonado. Então, gostaria que fosse 

feito este Ofício e encaminhado ao Prefeito ou pra quem está 

tomando conta lá na Santa Casa pra tomarem providências, pois, é 

muito chato pra nós Queluzenses. Gostaria também que fosse feito 

outro Ofício pedindo ao Executivo pra passar a moto niveladora na 

Estrada de São Roque, principalmente perto da Igreja de São 

Roque que, está muito abandonada e cheia de buraco. No mais, pra 

quem gosta de festa sejam felizes. Agradeceu pela palavra livre e 

desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre a 

Nobre Edil Kácia Maria que cumprimentou a todos com uma boa 

noite, os visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e 

aos que estão assistindo em casa. Comentou que gostaria de 

reiterar o Ofício nº 100/17, com relação à escoamento de água no 

túnel, embora a resposta da Nova Dutra seja de que ali tem 

escoamento de água e não pertence à eles, quando há excesso de 

água ela vem da Dutra pelas duas descidas que tem, pela 
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Rodoviária e pela descida da Dutra ali e esse excesso que vem da 

Dutra vem pela lateral é de responsabilidade deles. Então, acredita 

que se eles fizerem uma reforma ali por mínima que seja pra água 

ter um escoamento maior, vai ajudar, embora ache que a Prefeitura 

e até mesmo a Sabesp seja responsável por essa canalização de 

água, a Nova Dutra, em parceria com a Prefeitura e a Sabesp, tem 

condições de aumentar, de alargar alguma coisa ali pro fluxo de 

água passar melhor ali e assim não haver alagamento como houve 

da última vez, enfim, se for possível é claro. Em aparte o Nobre Edil 

Silvio José indagou a nobre Vereadora está falando do nosso 

Viaduto aqui próximo à Dutra ali. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou ali acredita que vai ter que fazer uma parceria realmente 

da Sabesp, Prefeitura e Nova Dutra. Continuando com a Palavra 

Livre a Nobre Edil Kácia Maria comentou se puder reiterar esse 

Requerimento e incluir a possibilidade de uma parceria entre a 

Nova Dutra, o Executivo e possivelmente a Sabesp também. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus comentou reiterar e apontar que é 

ciência que a faixa sobre domínio Nova Dutra, mas, não cabe à 

Prefeitura sozinha sem autorização pra contornar aquilo ali. Em 

discussão e votação foi Aprovada a reiteração do Requerimento. 

Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria 

comentou que no mais gostaria de agradecer aos Vereadores 

porque, é seu primeiro Mandato e nesses seis meses tem 

aprendido muito com todos os Edis, principalmente com os Edis 

mais velhos e agradecer porque, acredita que estão formando uma 

equipe que está trabalhando com o Executivo pelo bem da cidade e 

todos os nossos pedidos e Requerimentos estão sendo respondidos 

e, qualquer divergência que tenha estão sabendo enfrentar e 
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respeitar, cada Vereador respeitar a individualidade do outro e 

realmente, está muito feliz de estar aqui com os Edis, é uma equipe 

que se formou excelente e espera que seja assim nesses três anos 

e meio que restam, obrigada mesmo de coração a todos os 

Vereadores. O Nobre Edil João Batista cumprimentou a todos com 

uma boa noite e comentou que gostaria de solicitar um Ofício ao 

Executivo, ao Prefeito, pra ver se consegue da parte dele, um 

ônibus pra buscar os moradores do Bairro União nas duas datas 

festivas, no dia 23 João Neto e Frederico e no dia 24 os Fogos, na 

medida do possível se ele tiver condições fazer isso para os 

moradores. No mais, desejar a todos um bom São João e um 

recesso para todos. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil 

Paula Elias que cumprimentou a todos com uma boa noite, os 

visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e aos que 

estão assistindo em casa. comentou que gostaria, foi solicitado, 

comentado o Vereador Silvio falou a respeito da internet, o 

Vereador Adalberto à inteirou a respeito de Telefonia e, foi feito pela 

Secretária um levantamento dos três Bairros hoje que foi mais 

prejudicado nessa área de Telefonia, que é o Fogueteiro, o São 

Geraldo e Figueira. Então, hoje tem mais de mil e duzentas pessoas 

que moram e que fazem uso da rede de celular. Acha assim que, 

está faltando, está havendo um descaso da parte da Vivo com 

relação à isso porque, já foi solicitado logo no início, nas primeiras 

Sessões falou a respeito disso, veem falando, comentando a 

respeito, então, gostaria que fosse feito, já foi feito na verdade o 

Requerimento para o Superintendente da Vivo, que fosse visto com 

carinho porque, está prejudicando muito as pessoas, há 

necessidade disso, hoje não vivem sem isso, antes corriam para o 
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orelhão, hoje nem isso está tendo, não está funcionando, então, 

dependem muito disso.  Solicitou ainda um Ofício para o Executivo, 

a respeito da Rua Nesrala Rubez, costumam dizer que tem três 

subidas, então, lá em cima logo de frente com a Igreja do Santo 

Antônio, ali a Rua se deteriorou e abriu uma cratera, afundou 

mesmo e está muito grande o buraco ali inclusive, esteve lá ontem 

e viu que a situação está precária, pois, está abrindo, então, como 

ali é barranco além do buraco ela está abrindo, tem que ser olhado 

com bastante carinho aquilo dali. E, vai reiterar as palavras da 

Vereadora Kácia, principalmente sua pessoa, o Silvio que vêm do 

Mandato anterior, tinham a preocupação com relação aos novos 

companheiros porque, como se diz, se adaptam a tudo né, então, 

está sendo muito bom, é muito de analisar tudo que falam, analisar 

as pessoas em si e o Silvio sempre fala isso, então, assim, está 

muito feliz também de ter cada um como companheiro, vão 

aprendendo, se respeitam e brincam muito, então, acha que isso é 

muito bom porque, todo ambiente que existe uma descontração 

com respeito a individualidade de cada um se torna um ambiente 

bom, gostoso de trabalhar e aqui têm liberdade, graças a Deus, de 

falar o que sente, o que pensa, de ser transparente um com o outro 

isso é muito importante para o trabalho e para o Mandato, 

realmente, esses primeiros seis meses foram muito bons. Que 

tenham um bom recesso, que São João abençoe a festa para todos 

nós Queluzenses os que vierem também e que no mais, desejar a 

todos uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Luis 

Gustavo que cumprimentou a todos com uma boa noite, os 

visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e aos que 

estão assistindo em casa. comentou que gostaria de encaminhar 
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um Ofício de resposta da Telefônica e da Sampaio para o Jurídico 

da Casa, pra que o mesmo analise e veja o que cabe legalmente de 

providência a ser tomada, pois, achou muito vaga as respostas, não 

sabe se os colegas também concordam, mas, não foi direcionada 

aquilo que foi perguntado, então, gostaria que o Jurídico analisasse 

e mostrasse qual providência a ser tomada. No mais, deseja uma 

boa noite a todos. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre 

Presidente Carlos Mateus que cumprimentou a todos com uma boa 

noite, os visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e 

aos que estão assistindo em casa. Gostaria de falar novamente 

como as Vereadoras Paula e Kácia falaram e no mais ainda, fica 

feliz em saber que hoje pode, pessoas aqui eram mais próximas de 

sua pessoa outras não, mas, hoje tem todos os Vereadores como 

amigos mesmo, amigos de trabalho e amigos pessoais, acredita 

que pode os considerar assim como os Edis podem o considerar 

também, realmente fala isso sempre, são uma parceria do bem e 

quem planta o bem colhe o bem, por mais que às vezes pessoas 

por fora e não por dentro que puxam para trás, mas, vai ficar por 

isso mesmo, não vai chegar a prejudicar o que têm hoje aqui. No 

mais, é o que fala, os Vereadores todos empenhados, todos atentos 

com a cidade, com as reinvindicações dos cidadãos, em todos os 

Bairros e em toda a, seu Paulo, Adalberto, Kácia, Fernando, 

Dominique, Silvio, Paula, Gustavo e sua pessoa também, de acordo 

com o dia a dia a sobrecarga de trabalho independentemente de 

serem Vereadores, também correm atrás do pão de cada dia e junto 

a isso observando as necessidades da cidade, o Edil João Batista 

muito atento lá na Serra, a solicitação dele é positiva lembrando do 

povo dele lá do Bairro e, como a Edil Paula falou na última Sessão 
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e, realmente, ele é o mais próximo da população, está presente lá e 

cobram ele e,  todos os Ofícios que já trouxe aqui reivindicando as 

situações que precisam na Serra, oficiaram, muitos Ofícios até da 

Sessão passada teve um Munícipe lá que oficiou, mas, tiveram 

Ofícios também que o Edil João Batista já havia feito esqueceu de 

citar na Sessão passada. E, como o Edil Silvinho falou, é caminho 

dele e vem vendo a situação das Ruas quanto a limpeza, a edil 

Paula lembrando a dificuldade realmente da Telefônica que é 

complicado, estão tendo essa dificuldade também aqui na Câmara 

de respostas que, o nosso sinal é baixo, o sinal que tem não é 

suficiente para transmitir a Sessão de Câmara, então, chega numa 

determinada hora que cai e é pedido, é de responsabilidade deles e 

não tem resposta. Igual ao Edil Silvinho falou está no eixo Rio x São 

Paulo, por mais que ainda não tiveram grandes investidores na 

nossa região, acredita que hoje já estejam chegando e vai haver 

necessidade desse tipo de coisa, então, tem que alavancar porque, 

o movimento vai chegar aqui. No mais, gostaria de parabenizar os 

organizadores da Quermesse, as pessoas que ajudaram e 

colaboraram com a Igreja, o Representante da Cultura que também 

organizou lá junto a Quermesse com Padre e, as Quadrilhas que 

estavam lindas, inclusive, esteve presente na abertura e viu que 

estava tudo com muito bom gosto. Gostaria também de parabenizar 

o Prefeito e o Vice Prefeito que estão sempre presentes também. E, 

é isso, todos falaram, que todos possamos aproveitar o máximo de 

nossa festa, que há muito tempo, isso antigamente era cultural, a 

cada festa de São João ter um artista famoso como se diz e, à anos 

que não tem e, o povo está tão acostumado a não ter mais que 

estão até assustado com o impacto da Dupla, mas, isso é tudo pro 
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bem e foi um sacrifício também feito pelo Prefeito e o Vice que 

estão lá, pra poder servir e botar o povo da nossa cidade atualizado 

com as coisas, pois, merecem, apesar de tudo o povo merece, 

porque, um show desse pra você ir numa casa paga, não vai pagar 

menos do que cem reais e aqui vão poder prestigiar o show 0800. 

Em aparte a Nobre Edil Paula Elias comentou no Mandato passado 

receberam convite das cidades vizinhas e falavam, nossa, Areias 

pequena e tem um som gostoso na Rua, festa do Milho que isso e 

aquilo e hoje, é muito gratificante sabemos que lá tem e aqui 

também, porque, lá tinha e nós não tínhamos. Então, isso que o 

Nobre Presidente está falando é muito importante, Queluz está 

dando essa levantada e é isso aí, era já tradição ter um artista 

famoso na festa. Continuando com a Palavra Livre o Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou todas as festas tinha, era 

comprar roupa nova pra vir ver. Em aparte o Nobre Edil Silvio José 

comentou é verdade. Mas, muita gente pergunta pra gente como é 

que a Prefeitura tem dinheiro pra trazer um cantor tão grande e tão 

caro, não sabe dizer porque não mexeu nas contas da Prefeitura, 

mas, podem ter certeza que irá mexer, se mexeu com os outros vai 

ter que mexer com a dele também. Mas, uma coisa já sabe, a 

Prefeitura no Governo anterior pagava-se o kilo de carne moída 

acima de trinta reais, contraria as concorrências, no kilo, hoje, se 

paga dezessete reais, então, quando falava as coisas aqui muita 

gente não acreditava, mas, é o dobro que se pagava antigamente. 

Só nesses seis meses, Licitação, já houve com a diminuição de 

despesa de quase um milhão de reais na nossa cidade, então, uma 

administração séria ela consegue fazer muita coisa, não sendo 

séria acontece o que aconteceu à quatro anos atrás aonde o 
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Município afundou, aonde nós Queluzenses ficamos sem uma 

Saúde boa, a nossa Educação o que nós estávamos nos primeiros 

lugares vamos dizer assim que, não éramos os primeiros, mas, 

estávamos entre o oitavo e o quinto lugar do Estado, hoje estamos 

em quadragésimo oitavo alguma coisa assim, porque, aonde não 

tem administração, uma mão correta nada vai pra frente, a cidade já 

não tem muito dinheiro, se tira, por outro lado falta mesmo. Então, 

pediu o aparte para o Nobre Presidente até pra mostrar, não sabe 

se estão tirando daí ou como é que está sendo feito, mas, nossa 

pelo menos está tendo uma administração mais correta e que 

aonde tem uma administração correta é mais fácil fazer mais coisas 

para o Município.  Continuando com a Palavra Livre o Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou às vezes as pessoas criticam e 

dizem há mas vai gastar em festa, e a Saúde. Se vê que, na 

Audiência da Saúde que os números de atendimento cresceram, as 

coisas estão acontecendo e, se não se engana foram vinte e seis 

mil atendimentos em quatro meses, então, as coisas estão 

acontecendo, não deixou de fazer uma coisa pra fazer outra, só 

que, é o que fala, o povo pode acreditar que daqui à quatro anos a 

cidade vai ser outra. Voltando a falar dos Vereadores gostaria de 

ressaltar o que seu Paulo falou, dar os parabéns a ele pela 

observação que  da Capela da Santa Casa, porque, confessa que 

às vezes vai na Santa Casa, mas, à muito tempo que não entra lá, 

então, é sinal mais uma vez de que os Vereadores estão de olhos 

abertos e, ficou surpreso, inclusive, comentou com o colega 

Gustavo do lado e falou assim, não sabe quanto tempo faz que não 

entra lá e, realmente, ele está fazendo o papel de Vereador, está 

procurando, está vendo. E, parabéns também aos Vereadores 
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Adalberto, Fernando e Kácia, preocupados com a questão do 

trânsito no período de festa, isso aí é prudência porque, ninguém 

quer que aconteça nada que venha à prejudicar a festa, o evento, 

que, na verdade a festa foi feita pra poder trazer conforto, benefício 

e não trazer problemas. No mais, é isso, quer agradecer mais uma 

vez a presença dos Vereadores, ao Gelito que está aqui, aos 

ouvintes da internet e mais uma vez aos servidores. Deseja uma 

boa noite a todos e que todos tenham uma boa festa de São João. 

Anunciou ainda a próxima (11ª) Sessão Ordinária de 07/08/17 às 

dezenove horas, conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 - 

§ 7º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a 10ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João 

Monteiro da Silva, em 19 de junho de 2017, às vinte uma horas e 

dez minutos.  

Presidente: 

1º Secretário: 

 


