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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos sete dias do corrente mês de agosto de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e dez minutos, na Sala das Sessões, Drº João
Monteiro da Silva, realizou-se a Décima Primeira 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 10ª Sessão Ordinária de 1906-17, Ata da 30ª Sessão Extraordinária de 29-06-17; Ata da 31ª
Sessão

Extraordinária

de

29-06-17,

Ata

da

32ª

Sessão

Extraordinária de 05-07-17, Ata da 33ª Sessão Extraordinária de 0507-17, Ata da 34ª Sessão Extraordinária de 05-07-17, Ata da 35ª
Sessão

Extraordinária

de

03-08-17,

Ata

da

36ª

Sessão

Extraordinária de 03-08-17, Ata da 37ª Sessão Extraordinária de 0308-17, que submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas
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por unanimidade. 1) Moção de Pesar - de autoria do Nobre Edil
Silvio José Bueno, com apoio dos Nobres Pares - Sobre
Passamento da Sra. Marília França Novaes – Encaminhar aos
Familiares Enlutados. Em discussão o autor comentou fez a Moção
de Pesar em nome de todos os Edis como sempre fizeram aqui e, a
Dona Marília era de uma família tradicional em nosso Município e,
era uma pessoa boa, alegre e, infelizmente a idade judia muito das
pessoas e ela veio a falecer e, não podem deixar passar em branco
aqui na Casa as pessoas do Município que vieram a falecer, acha
que é uma obrigação homenagear essas pessoas e mandar pra
família. E, tem uma outra pessoa que também veio a falecer que é a
Dona Vanda mãe da Inês, o marido dela já está enterrado aqui e ela
estava morando em Taubaté e também estava muito doente e foi
enterrada aqui na sexta feira, inclusive, nem ficou sabendo, foi
quando chegou e falou pra Secretária Cristina que não sabia da
Dona Vanda, mas, pediu pra fazer então na hora. Mas, a Dona
Vanda veio pra cá com as filhas jovens, a Raquel era a mais nova,
bem pequenininha, família boa, aí o pai da meninas veio a falecer e
ficou a Dona Vanda que morou durante uns vinte anos aqui em
Queluz e depois foi embora com a família e agora veio a falecer e
veio ser enterrada aqui na sexta-feira. Então, queria aproveitar e
fazer a Moção de Pesar pra Dona Vanda também se os nobres Edis
assim permitirem, em nome de todos os Edis lógico. O Nobre Edil
João Batista comentou gostaria de acrescentar também aqui uma
Moção de Pesar pelo passamento de seu tio que foi no sábado, o
senhor José Higino Ribeiro, foi enterrado aqui, mas, morava em
Guará, mas, era daqui. O Nobre Edil Silvio José comentou da Dona
Emiliana era a mesma coisa, poderiam botar as três numa só
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votação. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou, então, entra
a Moção de Pesar da Dona Marília França, da Dona Vanda, da
dona Emiliana e do José Higino, O Nobre Edil Paulo Roberto
comentou não está constando também na Pauta a qual pediu pra
Secretária, a Moção de Pesar também da mãe do João Rivadávia
ex genro do Zé Lucas, a dona Tereza Palma. O Nobre Edil Silvio
José comentou, então, colocar a Moção de Pesar da Dona Tereza,
da Dona Emiliana que é a próxima a ser lida, então, já falam de
uma vez. Da Dona Emiliana, também vieram pra Queluz, o marido
dela é Gaúcho e ela era Queluzense, construíram uma família aqui,
lutadores, trabalhadores, então, merecem todo nosso

respeito

também e os pesamos aos familiares. Em discussão e votação
foram as Moções de Pesares Aprovadas por unanimidade dos
presentes. 2) Moção de Pesar - de autoria do Nobre Edil Silvio José
Bueno, com apoio dos Nobres Pares - Sobre Passamento da Sra.
Emiliana Vedelago – Encaminhar aos Familiares Enlutados. 3)
Indicação nº 048/17 - de autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva Sobre Limpeza de rua no Bairro São Geraldo – Encaminhar ao
Executivo Municipal. 4) Indicação nº 049/17 - de autoria do Nobre
Edil

João

Batista

Ribeiro

Filho

-

Sobre

Implantação

de

estacionamento em área pertencente a Santa Casa de Misericórdia
– Encaminhar ao Executivo Municipal. 5) Requerimento nº 100/17 de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva - Sobre quanto a
oficiar ao Departamento de Estradas e Rodagem, para adequações
em pontos: Km 08 – Saída do Bairro Fogueteiro e Saída do Bairro
São Geraldo (ref. Ponto de ônibus) – Encaminhar ao DER Taubaté/SP e ao Executivo Municipal. Em discussão o autor
cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que este
3

Requerimento já vem à muitos anos referente a situação e que põe
em perigo muitas pessoas que passam por aquele setor, então, de
manhã cedo, na parte da tarde ou na parte mais escura, é difícil
para aqueles moradores que trafegam naquele setor. Então, crê
que até na sua época já houve um pedido pra que melhorasse
aquele setor, então, vem aumentando muito ali as pessoas
daqueles bairros. Então, como tem amizade com o Dr. Sila chefe lá
do DER, ele muito gentil esteve aqui em nossa cidade conversando
com sua pessoa e foram até estes setores que necessita com
urgência desse trabalho. Então ele se prontificou, inclusive, no setor
lá no km 8 lá na curva perto da Pequitita onde tem dado muitos
acidentes, inclusive, com vítima fatal, vai colocar guard rail e
sinalização tanto na pista quanto em placas. Na saída do
Fogueteiro, quando o cidadão vem com o carro, quando ele acaba
de subir ele já chegou na pista, então, foi até feliz no momento em
que estavam conversando naquele setor e descia as carretas ali em
alta velocidade, é um perigo também, então, queria que fosse
colocado redutor de velocidade, mas, ele lhe disse que o redutor de
velocidade não vai ser possível que ele tem umas metas a cumprir,
então, vai colocar também o sinalizador de velocidade e também as
placas e outra, ali na saída do São Geraldo pediu pra a parte do
acostamento ter uma área maior pois, tem setor ali que não tem
condições de ser feito o acostamento mas, ele vai estar com o
Executivo pra ver o que pode ser feito, de repente uma parceria, pra
que possam fazer aquele trabalho ali, ele fazendo esse trabalho vai
ser bom pra este Vereador, por exemplo, que está entrando com
este Requerimento e demais Vereadores aqui votando favorável
porque, são uma equipe, são todos colegas, são estes Edis que
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estão votando pra que seja feito este trabalho lá, pra sua pessoa é
maravilhoso e crê que para os nobres colegas também é um
trabalho muito eficaz. E, está pedindo também sobre a parte da
iluminação, pois, trafegam ali a noite e veem a situação difícil que
está naquele setor e, por felicidade naquela reunião que tiveram
com o Prefeito, onde lhe disse que ali vai ser um setor que irá
iluminar e deixar bonitinho, então, isso é muito bom pra todos. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. 6) Requerimento nº 101/17 - de autoria dos Nobres
Edis Paulo Roberto da Silva e Paula Elias da Silva - Sobre
Construção Muro de Arrimo e parque infantil no Bairro da Figueira –
Encaminhar ao Executivo Municipal. Em discussão a Nobre Edil
Paula Elias que cumprimentou a todos com uma boa noite. Na
realidade foi solicitado um muro de arrimo e em conversa com o seu
Paulo

que

achou

por

melhor

modificasse

o

desenho

e

acrescentasse Parquinho de diversão ali e, o que será economizado
na forma que vai ser feito que seria um bloco só de cimento, então,
essa parte do gramado além de economizar ainda vai servir muito
mais para os moradores, assim, acrescentaram mais algumas
coisas, o seu Paulo teve uma ótima ideia e acha que vai ser muito
bom para os moradores e para o bairro em si. O Nobre Edil Paulo
Roberto pediu à Secretária pra que voltasse na tela o anterior que é
onde consta o local que seria feito o parque e a contenção mais a
cima. Gostaria que fosse mostrado o que pretendem mandar para o
Executivo, (a escadaria, o parquinho e a contenção acima), onde a
Vereadora Paula já fez um Requerimento. Então, este é o
Requerimento pede o apoio de todos Edis. O Nobre Presidente
Carlos Mateus comentou vai falar no ditado popular, está horrível
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aquilo lá, sem condições, ele está feio mesmo e, em época de
campanha passaram por lá e esse cantinho foi solicitado muito e
muito para todos os Edis. O Nobre Edil Silvio José comentou aquilo
lá virou um lixão. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade. 7) Requerimento de Urgência e
Informação nº 102/17 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala Macedo – Sobre sinal digital – Encaminhar ao Executivo
Municipal e Presidente Fundo Social de Solidariedade de
Queluz/SP. Em discussão a autora cumprimentou a todos com uma
boa noite. É como foi lido pela Secretária é somente um
Requerimento mesmo de Informação, devido que o sinal analógico
vai ser desligado agora em setembro ou novembro e os moradores
da cidade estão questionando quanto à isso e, tem os programas
sociais do Governo Federal que vão mandar kits para os
Municípios, para os participantes do Bolsa Família, Minha Casa
Minha Vida como foi lido. Então, gostaria de saber como o nosso
Município como o Executivo juntamente com o Fundo Social está
com relação à esse assunto, se já resolveu isso e se tem alguma
previsão, pra poder passar para os cidadãos. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade. 8)
Requerimento nº 103/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto
da Silva – Sobre Manutenção do Prédio e necessidades da Lyra
Queluzense – Encaminhar ao Executivo Municipal. Em discussão o
autor comentou foi feliz em fazer este Requerimento porque, à
muitos anos participou da Banda Lyra Queluzense e se sente muito
orgulhoso por isso e até emocionado. À muitos anos passados fez
um Requerimento aqui nesta Casa de Leis e foi atendido pelo nosso
amigo grande Prefeito de Queluz o Mário Fabri Filho e fez o pedido
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pra que ele ajudasse a Banda, pois, a mesma se encontrava numa
situação difícil e ele não pôde ajudar totalmente aquilo que pediu,
mas,

ajudou

muito.

Então,

hoje

provavelmente

a

Banda

permaneceu com ajuda pra pagar suas despesas, tudo bem, e
agora, eles lhe procuraram e pediram esse socorro, porque, esteve
ontem lá na Sede e viu é difícil, está caindo o forro, o banheiro está
péssimo, muitos instrumentos encostados porque não tem dinheiro
pra arrumar, inclusive, tem até conta de luz atrasada, então, não
podem deixar com que isso aconteça. Inclusive, sente-se orgulhoso,
alegre e muito satisfeito de fazer esse Requerimento, pois,
conheceu a Banda também à muitos anos e, na sua juventude
participou, inclusive, gostaria até de mencionar alguns nomes de
pessoas que já partiram, mas, esteve presente nesta Banda, então,
como Vereador, como Representante desta Casa de Leis coloca
este pedido a todos os Vereadores e tem certeza der que o
Executivo atenderá este pedido, tem certeza absoluta. Quer citar o
nome de alguns integrantes que passaram pela Banda Lyra
Queluzense, João Tuba e seu filho João Tuba Filho, João Viana,
João Raimundo pai do falecido Bosco Urubu, Catulino Norberto,
Geraldo Norberto, Antônio Norberto que era o Gerente da Estação e
conhecido como Macabino, João Gomes pai do Zezinho Gomes,
João Raimundo, Marreta, José Felix, Pedro Figueiredo, Paulinho da
Caixa, Toninho conhecido como Chupeta, João Carvalho e Silvio
Vidal, então, são pessoas que marcaram bastante essa trajetória da
Lyra Queluzense, hoje, mais uma vez, sente-se feliz em citar estes
nomes aqui, pois, foram pessoas que contribuíram com essa
Banda, com essa maravilha da Lyra Queluzense. Então, vem aqui
pedir a todos os nobres Edis pra que votem favorável ao seu
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Requerimento e vão todos fortalecer este Requerimento junto ao
Executivo. O Nobre Edil Silvio José comentou em 1992 foi Vereador
e fez o Projeto Lei que a Prefeitura tinha que pagar um salário
mínimo pra Lyra Queluzense e, a Lyra Queluzense perdeu isso por
falta de documentação, mas, era pra pagar todo mês um salário
mínimo, começou, eles se organizaram, mas, depois perderam essa
organização, então, é por isso que a Prefeitura não doa um dinheiro
pra Lyra Queluzense como também não doavam um apoio para o
Asilo, inclusive, o Asilo agora arrumou a documentação, a Lyra
realmente não sabe dizer. Também chegou a tocar na Banda,
aprendeu música com o seu Marreta e depois tocou até trombone
numa festa de São João, mas, assim, intenção tiveram, o problema
foi falta de documentação, porque senão era pra eles estarem
recebendo um salário mínimo até hoje, agora, tem que ver com a
Diretoria, não sabe nem mais quem é o Presidente, que ponto está
isso pra poderem rever a Lei, a Lei foi feita e foi Aprovada, isso em
1992, mas, o Vereador Paulo está de parabéns, precisa mesmo
ajudar a Lyra. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou, então,
poderiam, essa parte a qual o nobre colega Silvio está dizendo, não
está regularizada, organizada. O Nobre Edil Silvio José comentou
tem que ver se a Banda tem a documentação em dia. O Nobre Edil
Paulo Roberto indagou sobre a parte da reforma nada contra. O
Nobre Edil Silvio José comentou que não, pelo contrário, disse que
está de parabéns. Mas, se ela tem uma estrutura, se ela está
legalizada ela tem o direito de receber um salário mínimo e, um
salário mínimo aqui pra Banda arruma sem precisar de estar
implorando alguma coisa para o Prefeito. O Nobre Edil Paulo
Roberto comentou na época o nobre colega era Vice Prefeito, foi
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bem nessa época que eles pediram, foi na primeira gestão do nobre
colega. O Nobre Edil Silvio José comentou lembra-se que quando a
primeira vez que foi Vereador fez esse Projeto Lei e que foi
aprovado, mas, o que está querendo dizer é que eles têm que
arranjar a documentação direitinho pra poderem rever essa Lei
como está e se podem pôr ela em ação ou senão, fazerem outra
Lei, porque não? Farão outra Lei aqui pra ajudar, aí a Banda
consegue se manter sozinha com sua conta de água, de luz.
Também acha que a Banda Lyra Queluzense é um patrimônio do
nosso Município e não podem deixar acabar e realmente mudou se
muito. Mas, a primeira coisa, falam, falam, Queluz todo mundo leva,
desculpa a expressão, no “zóio”, tudo é a “zóio”, então, aí vai
perdendo tudo, tudo que era a “zóio” a olho vai perdendo, as coisas
precisam ser documentadas pra poder ir pra frente, então, já
pensou se ela estivesse até hoje recebendo um salário mínimo,
todo mês? Ninguém precisava pagar conta de água, de luz, garante
ao nobre colega que os instrumentos estariam arrumados, é só ter
uma Diretoria correta, séria, que não teriam nenhum problema dos
que estão tendo hoje, então, era aonde, tem que se dedicar, não
sabe quem é o Presidente hoje, o nobre colega sabe informar? O
Nobre Presidente comentou é o Joãozinho da dona Lola. O Nobre
Edil Silvio José comentou, então, ver com ele se a documentação
da Banda Lyra Queluzense está em dia. A Nobre Edil Kácia Maria
comentou conversou com eles à uns meses atrás e eles lhe
passaram a documentação e, parece que estava tudo em dia sim,
não sabe até onde eles entendem o que é documentação em dia,
precisa ter CND também que, inclusive, foi o que explicou para eles
quando estava tentando começar a arrumar a situação da Lyra, aí
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lhe passaram que a documentação estava em dia, uma pasta nas
mãos e, parece que está tudo em dia sim e o Presidente é o
Joãozinho. O Nobre Edil Silvio José comentou se eles têm essa
documentação em dia traga pra gente rever a Lei e, a Lei foi
Aprovada e se tiver a documentação em dia começam a cobrar o
Prefeito pra doe pra Lyra Queluzense um salário mínimo todo mês
e, acabam com essa necessidade sem eles terem essa
necessidade, o Município estará ajudando e não terão problema
nenhum mais, é só eles terem honestidade pra trabalhar e fazer um
serviço perfeito ali na Banda. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou
gostaria que este Requerimento entrasse em votação. O Nobre
Presidente comentou irão colocar. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. 9) Requerimento nº
104/17 - de autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva – Sobre
Inserção de postes de luz, na Rua Ciriano de Moraes Borges –
Encaminhar ao Executivo Municipal e à Elektro. Em discussão a
Nobre Edil Paula Elias comentou passou, mas, não é hábito seu de
passar por ali, mas, na época da Festa de São João você acaba
notando mais e ali nas descida você sobe a Rua do Supermercado
São João, ali em frente à Secretaria da Educação, aquilo ali é um
breu, é muito escura aquela Rua. Segundo o Prefeito lhe passou é
que já colocou um braço de luz em um dos postes, porque? Por que
iluminaram o viaduto naquela área ali pra quem passa pro lado de
lá que é ali perto da padaria Nova Opção, mas, pra quem sai do
ônibus e sobe, aquilo ali é uma escuridão só, estava muito escuro e,
passa estudantes a noite que veem de Cruzeiro, então, achou que é
uma coisa necessária, uma necessidade iluminar aquela Rua,
porque, ali é um lugar isolado e fácil pra pequenos assaltos. O
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Nobre Edil Paulo Roberto comentou parabéns, pois, realmente
aquele pedacinho ali é bem escuro e pra quem já passou por uma
situação igual a sua é difícil. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. 10) Requerimento de
Urgência nº 105/17 - de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno –
Sobre Transformar em Quadra a atual Praça Mª Aparecida Jardim
Monteiro, localizada na Rua Profº José de Paula Monteiro –
Encaminhar ao Executivo Municipal. Em discussão o autor
comentou fez este Requerimento através dos pedidos dos
moradores da Rua Professor José Paula Monteiro, como, Queluz
toda, não vai falar só dali, todos os Vereadores tem pedidos de
quadra, não tem lugares assim para as crianças se divertirem, pra
jogarem uma bolinha, difícil, no seu tempo de criança jogavam bola
aqui atrás do Fórum e em tudo quanto é lugar era motivo pra jogar
bola, aonde é a Rodoviária jogavam bola lá também, em todo
cantinho jogavam bola, aí, a cidade vai crescendo e hoje ficou o
que? Ficou a Quadra da Porteira, a Quadra da Figueira e a Quadra
da Palha, da Figueira e da Porteira elas funcionam relativamente
bem, que abre de dia e de noite, a da palha a Escola usa de dia e
não sabe dizer se a noite está funcionando. Mas, as crianças que
moram ali na da Rua Professor José Paula Monteiro, como acabou
de fazer o Requerimento do seu Paulinho e da Paula lá no São
Geraldo, são lugares que estão distantes dessas Quadras, então,
precisa. E, aquela Praça a qual está falando no Requerimento está
parada, feia, abandonada, não tem nada, então, podiam fazer uma
quadra pequena, fechada em tela pra que a bola não saia dali e,
vão nessas cidades pequena e veem quadras pequenas, peladas,
laterais em cima, todo mundo joga bola o dia inteiro, criançada se
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diverte, têm o que se fazer, tanto homens quanto mulheres,
crianças, vão todos brincar lá. Então, em sua opinião a população lá
tem razão de pedir isso, ao invés de ter a pracinha, fazer uma
quadra pequena e que vai servir também não só pra jogar bola,
mas, de repente eles querem fazer alguma ação pra comunidade,
um aniversário, tem a quadra lá e que poderá ser usada por eles
mesmos, uma integração entre os munícipes do bairro. Então, fica
aí, é uma ideia que está passando para o Prefeito e quer contar
com o apoio de todos os Edis. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. 11) Projeto de Lei nº
037/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre
autorização para permissão de uso de bem Municipal e dá outras
providências”. (Revisado e com novo croqui para 1ª discussão e
votação – a definir) - (com cópia aos Edis). Em seguida foi realizada
a leitura da Emenda Modificativa. Em discussão a Emenda o Nobre
Edil Silvio José comentou agora o Projeto ficou bom, porque assim
dá permissão pra que os Quiosques possam ser usados e tem
espaço pra que eles possam ser usados, então, está satisfeito com
o Projeto. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou também está
satisfeito, agora o Projeto ficou completo. Em discussão e votação
foi a Emenda Modificativa Aprovada por unanimidade. Em
discussão e votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade.
12) Projeto de Lei nº 036/17 - de autoria do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre a Concessão de Permissão de uso de Espaços nas
Feiras Livres do Município de Queluz, mediante o pagamento de
preço público”, solicitando Regime de Urgência em conformidade
com o Ofício GP/SAJ nº 153/17 - (Leitura - com cópia aos Edis). 13)
Ofício GP nº 319/17, responde ao Requerimento nº 083/17 - de
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autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho - Sobre
possibilidade de reanálise de contribuição para custeio do serviço
de iluminação pública. 14) Ofício GP nº 321/17 - responde ao Nobre
Edil Silvio José - Sobre agradecimento Espaço Harmonia. 15) Ofício
GP nº 324/17 - responde a Nobre Edil Kacia Maria - Quanto ao seu
Requerimento nº 086/17, sobre realização e manutenção de
limpeza na Rua Pedro Novaes – Palha II. 16) Ofício GP nº 325/17 responde a Nobre Edil Kacia Maria - Quanto ao Requerimento nº
087/17, sobre inserção de lixeiras comunitárias. 17) Ofício GP nº
326/17 - responde ao Nobre Edil Luis Fernando - Quanto ao
Requerimento nº 090/17, sobre manutenção e limpeza dos
banheiros públicos e quiosques no Espaço 08 de Março. 18) Ofício
GP nº 327/17 - responde ao Nobre Edil Paulo Roberto - Quanto ao
Requerimento nº 089/17, sobre inserção de cobertura para veículos
nos estacionamentos da Secretaria da Educação. 19) Ofício GP nº
333/17 - responde ao Nobre Edil Luis Fernando Paulino - Sobre o
Requerimento nº 093/17, quanto a designar servidores para
manutenção e permanência nos banheiros públicos durante a Festa
de São João. 20) Ofício GP nº 334/17 - responde ao Nobre Edil Luis
Fernando Paulino - sobre o Requerimento nº 092/17, quanto a
providências sobre a Rua Major João Constantino. 21) Ofício GP nº
336/17 - responde ao Nobre Edil Luis Fernando Paulino - Sobre o
Requerimento nº 096/17, quanto à abertura diária dos banheiros
públicos. 22) Ofício GP nº 344/17 - responde ao Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva - Sobre o Requerimento nº 095/17, quanto à troca
de paralelepípedos pertencentes à Ladeira Dr. José Vicente. 23)
Ofício GP nº 345/17 - responde a Nobre Edil Kácia Maria Nemetala
Macedo - Sobre o Requerimento nº 091/17, quanto a inserção de
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redutor de velocidade nas proximidades da escola Capitão José
Carlos de Oliveira Garcez. 24) Ofício GP nº 366/17 - responde ao
Nobre Edil Silvio José Bueno - Sobre a Indicação nº 038/17, quanto
à realização de limpeza intensiva no Município. 25) Ofício GP nº
368/17 - responde ao Nobre Edil Paulo Roberto da Silva - Sobre a
Indicação nº 041/17, quanto à colocação de três corrimãos na
escadaria da Igreja Santo Antônio. 26) Ofício GP nº 369/17 responde ao Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho - Sobre a
Indicação nº 043/17, quanto à inserção de faixa de pedestres em
frente ao comércio do Sr. Geraldo Pereira e na Ladeira Antônio
Carlos. 27) Ofício GP nº 370/17 - responde ao Nobre Edil João
Batista Ribeiro Filho, sobre a Indicação nº 044/17, quanto à
realização em conjunto com a VISA coleta de pneus a cada três
meses, nas borracharias do Município e demais locais onde o
material se encontra exposto a céu aberto. 28) Ofício GP nº 371/17
- responde a Nobre Edil Paula Elias da Silva - Sobre o Ofício SV nº
107/17, quanto à reparo na Rua Nesralla Rubez. 29) Ofício nº
006/17 - da Vigilância Sanitária de Queluz - Respondendo ao Nobre
Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre vistoria na Rua Hamilcar
Bevilaqua e no Cemitério Municipal, com folder sobre escorpião. 30)
Ofício Sabesp nº 119/17 - responde aos Requerimentos nº 084 e
085/17, dos Senhores Edis Paulo Roberto e Kácia Maria, sobre
rede de esgoto na Grota e esgoto a céu aberto Sítio do Loro. 31)
Ofício Sabesp nº 045/17 - responde aos Ofícios SV nº 091/17 e
093/17, dos Senhores Edis Luis Fernando e Silvio Bueno, sobre
obras próximo à Ladeira Manoel Rodrigues. 32) Ofício Sabesp nº
136/17 - responde ao Nobre Edil Luis Gustavo - sobre o Ofício SV
Nº 109/17, quanto a bueiro na Rua Corifeu de Azevedo Marques.
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33) Ofício GAB-EU/SP nº 032/17 - responde ao Requerimento nº
012/17 do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva - Sobre mapa
atualizado do Município de Queluz. 34) Ofício GAB-EU/SP nº
038/17 - responde ao Requerimento nº 012/17, do Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva - Sobre mapa atualizado de Queluz com
complementação de um CD, referente ao Município com arquivos
no formato shapefile. 35) Ofício Ministério da Saúde – FUNASA - se
colocando à disposição para auxiliar o Município. 36) Convite –
Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores – para reunião de
Organização dos Trabalhos Ciclo 2017/2018, no dia 11 de agosto,
das 14 às 18 horas, no Auditório Tiradentes – São Paulo (Cópia
com os Edis). 37) Ofício Especial – Diretoria de Esportes –
Campeonato Municipal de Campo (Cópia com os Edis), a partir de
06-08-17 a 01 de outubro/17. 38) Lembrete: Reunião com o IBGE
dia 08 de agosto próximo às 15 horas nesta Casa de Leis. EM
SEGUIDA FOI DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A
PALAVRA LIVRE o Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a
todos com uma boa noite. Hoje, retomando aos trabalhos após o
período de recesso, que no próximo semestre aí consigam
desenvolver aqui dentro desta Casa de Leis um trabalho digno da
população e, tem gostado muito de ver o empenho de cada um dos
Vereadores, atendendo aqui as demandas da cidade, também
estão todos de parabéns. Comentou ainda que chegou até seu
conhecimento esta semana reclamações dos moradores ali da Rua
Hamilcar Bevilaqua, em questão da limpeza da Rua e, no final da
Rua tem uma escadaria que liga com o bairro Nova Queluz e, o
muro lá caiu também e as crianças brincam ali naquele pedacinho
perto da casa do seu Nenê e os moradores estão reclamando por
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causa do risco que agora estão passando direto. Então, é essa
questão da limpeza da Rua, a escadaria que caiu ali no final da Rua
Hamilcar Bevilaqua. E, também na Ladeira que as galerias estão
afundando ali já tem algum tempo e, a população também está
reclamando e pedindo pra que a Prefeitura, o seu Prefeito mande
um pessoal ali pra fazer a manutenção e que também há muitos
paralelepípedos soltos na subida da Ladeira. Então, os moradores
vieram até sua pessoa reclamar e pedindo essa indicação ao
Prefeito e ao Secretário de Obras pra que tomem as devidas
providências. E, tem a questão também da Rua Custódio Martins,
agora, acabou as obras da Sabesp, plantaram as gramas, mas, a
Prefeitura não vem dando atenção adequada e nem a limpeza,
então, as gramas estão todas secas e têm notado um abando ali,
então, que os funcionários da Prefeitura façam essa manutenção
pra deixar a praça de maneira bonita pra que as pessoas que estão
fazendo retorno ali não tenham uma má impressão porque, vem
sendo na gestão do nosso Prefeito, então, precisam estar alertando
com isso aí pra pode estar colocando o pessoal pra fazer esse
serviço. Solicitou ainda um Requerimento de Informação com
relação aos horários de funcionamento da Quadra da Palha, pois,
esteve conversando com alguns moradores do bairro e eles tem
reclamado que fora a escolinha de futebol, tem capoeira também,
mas, fora isso a Quadra tem ficado fechada e as crianças brincando
na Rua. Então, eles queriam colocar uma divisão de horário pra que
tenham um momento de lazer também ali fora as atividades que o
Prefeito vem realizando ali no Crás, mas, que eles tenham acesso
as atividades para que as crianças tenham um espaço também ali e
ter onde ficar, enfim, nada mais do que justo terem o espaço que
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lutaram tanto pra ter e essa gestão conseguiu concluir a obra agora
esse ano, então, as pessoas reivindicam pra que elas possam
também usufruir. Gostaria de poder contar com o apoio de todos os
nobres colegas neste Requerimento. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou por último
também, gostaria de falar a respeito da situação do Terminal
Rodoviário, inclusive, chegou a fazer um Requerimento para o
Prefeito a respeito de colocar um funcionário pra estar organizando
e, as pessoas continuam reclamando e, parece que essa semana
uma senhora foi desembarcar do ônibus lá e não tinha vaga na
plataforma e a maior parte das vagas são ocupadas pelos veículos
da Prefeitura e essa senhora acabou caindo, cuidar, pois, uma
senhora caindo, também teve um outro problema com passageiro.
Então, quer mais uma vez lembrar o Prefeito aí que ele dê uma
atenção ali no Terminal Rodoviário, estão presentes ali no dia a dia
e acabam também estando ligados à isso daí, então, querem cobrar
mais uma vez o Prefeito pra que ele tome providências, na questão
dos banheiros que estão com uma parte quebrada e as torneiras
vasando e a questão dos veículos parados lá, que consigam liberar
os espaços pra que a Sampaio, a Pássaro Marrom consigam
estacionar, então, é fundamental um funcionário ali pra poder fazer
essa organização. pode ser como uma Indicação. No mais
agradeceu pela palavra livre e desejou a todos uma boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Apesar de já ter passado
um mês da Festa de São João, quer parabenizar o Prefeito pelo
evento que teve, uma festa muito bonita, que foi muito falada na
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região, muita gente lá em Cachoeira falando e elogiando a festa, o
Prefeito, uma festa organizada, foi uma das festas nesses últimos
anos todos que bateu o record na cidade de organização pra um
evento muito bem preparado. Então, quer parabenizar o Prefeito, o
Vice Prefeito e os organizadores também que colaboraram com ele.
Comentou ainda que gostaria de pedir aos Nobres colegas
Vereadores que, o pessoal está reclamando com sua pessoa a
respeito da descida da Ladeira São João da Delegacia, dos
paralelepípedos. Gostaria que fosse feito um Requerimento ao
Executivo pra ver a possibilidade de mudar ou pro asfalto ou
bloquete porque, está muito perigoso, então, lhe pararam essa
semana e pediram, inclusive, disse que iria falar na palavra livre,
pois, não dava mais tempo, mas, que iria indicar na palavra livre.
Então, gostaria de fazer esse Requerimento ao Prefeito e contaria
com o apoio dos nobres Vereadores. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando comentou gostaria de
pedir um Requerimento sobre a sinalização da cidade, porque,
estava domingo chegando e parou perto do Ronildo do Gás e
muitos carros, estava subindo sentido a Cidinha do Manoel onde
fica ali, aí o pessoal que vem de fora diz não tem placas, ficam meio
que perdidos, pois, não têm placas indicando Areias, Dutra, etc.
Então, que o Executivo colocasse essa sinalização, essas placas,
indicando os bairros, cidades do Vale, a Dutra, porque, não tem
sinalização e pessoa não sabe pra onde vai, ficam totalmente
perdidos. Tem essas placas antigas que foram feitas aí, mas, foi
mais nos locais de comércio, indicando os comércios e não
indicando as entradas e saídas dos bairros. Então, gostaria de
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contar com o apoio dos nobres colegas nesse Requerimento para o
Executivo. Em discussão e votação foi Aprovado o Requerimento
por unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil
Luis Fernando comentou que no mais agradece a todos os nobres
colegas pela aprovação de seu Requerimento 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. Estão
voltando hoje aos trabalhos e gostaria de fazer dois Requerimentos.
Solicitou um Requerimento pra que a Prefeitura colocasse em seu
Site um link do via rápida que é um Programa do Governo do
Estado que fornece cursos profissionalizantes, então, precisa desse
link no site da Prefeitura por que? Porque esteve em reunião com o
Responsável do via rápida e o mesmo disse que a demanda dos
cursos no nosso Município é muito baixa e que ele precisa ter uma
demanda maior pra mandar caminhões do via rápida pra cá, que,
independente do curso tem cinco inscritos e realmente é pouco, às
vezes é por falta de informação ou algo assim, então, ele solicitou
que fosse colocado no Site da Prefeitura esse link mandando pro
Site do via rápida, se o executivo puder fazer isso por favor, pra
eles poderem ter uma base de quantos inscritos vão ter agora,
quais os cursos que está tendo mais demanda pedido aqui no
Município pra poderem trazer pra cá. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. Continuando com a
Palavra a Nobre Edil Kácia Maria solicitou um Requerimento ao
Executivo que enviasse o Ofício pra OAB local para o Presidente
que, quando teve a Conferência da Saúde da Mulher acompanhou
e agora teve a Conferência da Assistência Social do Município e
esta Vereadora deu a ideia de colocar Advogadas mulheres
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fazendo serviço voluntário no Crás do Município pra mulheres
vítimas de violência doméstica, seria uma parceria, um convênio
com a OAB, essas Advogadas vão estar lá prestando Assistência
no Crás porque as mulheres se sentem mais à vontade lá, seria um
processo mais sigiloso, mais delicado e informal aonde as
Advogadas estariam só esclarecendo pra essas mulheres os
direitos que ela tem porque, muitas são coagidas e ameaçadas que
se largarem dos maridos eles irão tomar seus filhos e que vão sair
sem direito a nada, que não vão ter direito a pensão. E, por tal
motivo sabendo que a do que a demanda da violência doméstica é
muito grande e muito silenciosa, gostaria que a Prefeitura enviasse
um Ofício para o Presidente da OAB porque ele já se dispôs em
ajudar e só precisa desse Ofício pra encaminhar as Advogadas pra
lá, por favor. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado
por unanimidade. Continuando com a Palavra a Nobre Edil Kácia
Maria comentou que no mais gostaria de agradecer pela palavra
livre e desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a Palavra
Livre o Nobre Edil Paulo Roberto que cumprimentou a todos com
uma boa noite. Comentou que gostaria que fosse feita uma
Indicação ou um Ofício com relação à Guarda de Trânsito e, nesse
Ofício quer que seja citado que os Guardas recebam o uniforme
para que, o Guarda para permanecer à paisana igual ali perto do
Banco Bradesco, ali é o ponto crucial da cidade, ali para o trânsito e
os Guardas da Prefeitura eles deixam a desejar porque, a hora que
precisa de um Guarda ali ele está em outro setor, não sabe pra
onde, isso cabe à fiscalização do Executivo. E, também, a
permanência do Guarda com o uniforme os cidadãos da cidade
reconhecem que é o Guarda, pois, realmente Queluz está tendo um
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movimento muito grande do trânsito e as pessoas que vem de fora
não sabe que é Guarda e não obedece. Então, o Guarda com o
uniforme vai identificar, não é que esteja criticando não, está
querendo ajudar. Então, gostaria de pedir como Ofício ou Indicação
e, sobre o uniforme tem certeza que o Prefeito ele sabe do que
precisa, calça, camiseta, boné, faixa, calçado, cinturão, porta talões,
enfim, que seja completo o uniforme das pessoas que vão ficar à
frente do trânsito. Solicitou também um Ofício, foi pedido na Sessão
passada sobre o estacionamento das pessoas com deficiência,
cadeirantes, perto da Prefeitura, foi feito, está bonitinho, só que
passam por ali e veem os carros particulares naquele setor, então,
conversou com o Guarda que fica por ali e o mesmo falou que é
difícil que as pessoas não obedecem. Então, pede no Ofício pra que
seja feita uma placa e que fique naquele setor, uma placa baixa
proibindo as pessoas de estacionar. Em aparte o Nobre Edil Silvio
José indagou no chão foi desenhado. Continuando com a Palavra
Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou foi desenhado. Em
aparte o Nobre Edil Silvio José comentou o grande problema aqui é
a malvada Lei do Trânsito que nunca funciona porque, se tem a Lei
do Trânsito funcionando o Guarda Municipal, faz muito tempo que
não funciona e uniforme eles, mas, não usam, agora, uniforme eles
tem e, no Mandato passado, isso precisam reconhecer, a Bela fez o
uniforme pra eles, agora, eles é que não usam. Agora, sobre o
trânsito, se está o sinal ali, quem poderia multa-los seria a Polícia
Militar do Estado de São Paulo e isso eles podem fazer. Então, o
que acha é que o nobre colega Paulo poderia mandar um Ofício pra
Polícia Militar pra que ela ficasse atenta aos infratores que estão
estacionando aonde não é permitido estacionar no caso no lugar
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pra pessoas com necessidades. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Paulo Roberto comentou a ideia do Vereador é
excelente, só que, a seu ver pra Polícia Militar não vai resolver. Em
aparte o Nobre Edil Silvio José comentou a Secretária está lhe
informando que realmente a Polícia Militar não pode multar, então,
estão de mãos amarradas porque, a Polícia Municipal não vai poder
multar porque não tem a Lei do Trânsito e a Polícia Militar também
não pode multar. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil
Paulo Roberto comentou, então, vão fazer dessa forma, vão colocar
no Ofício ao Executivo pra que seja colocada uma placa mais baixa
pra que quando a pessoa for estacionar ali já veja a placa. O Nobre
Presidente indagou ao nobre Vereador Paulo se seria como
Indicação. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto comentou seria como Indicação. Solicitou ainda um Ofício
pedindo coloquem uma placa na Rua José Leite Fernandes na
Grota. Solicitou também um Ofício sobre o Ponto de Táxi na praça,
que pediram pra que fosse colocada uma placa ali, pois, não está
sendo usado pra ponto de táxi, ponto de táxi é placa vermelha,
então, por uma faixa, está difícil a faixa amarela? Eles não estão
obedecendo, os carros com placa branca estão estacionando e
quando chega os táxis tem que estacionar em outro lugar, então,
está difícil. Em aparte o Nobre Edil Adalberto comentou no sábado
não se consegue parar ali, pode esquecer. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou pode acontecer
um atrito entre os taxistas e cidadãos, então, o que é que eles
pedem? Uma placa indicando ponto de táxi e também a pintura da
faixa e, tem certeza de que o Executivo irá executar essa parte.
Solicitou ainda um Ofício ao Executivo, inclusive, já falou com o
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Executivo e o mesmo pediu pra que fizesse o Ofício. No dia vinte de
agosto terá a Festa de São Roque e a Igreja está feinha, então,
estão pedindo uma pintura e, dessa pintura eles pedem somente a
parte da mão de obra, que eles darão a tinta, inclusive, até o
transporte do funcionário eles dão só elaborar a pintura. E, o
Executivo disse pra fazer o pedido que ele iria atender sim. Solicitou
um Ofício que o Executivo se for possível, ele mandar funcionário
na demolição de uma casa aqui em cima atrás da Câmara, do
Paulo Figueiredo. Então, quer que conste neste Ofício a hora que
for mandar os funcionários o Executivo também estar ciente disso,
através do Paulinho Figueiredo, foi embargada pela Defesa Civil e
ela está com risco de cair em cima de outra casa aqui embaixo do
Bosquinho. Quer deixar aqui o seu boa noite a todos e que tenham
uma ótima noite e também deixar os seus agradecimentos a todos.
Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil João Batista que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Agradece a presença de
todos. Solicitou um Ofício para a Santa Casa agradecendo o bom
trabalho que eles tem feito lá, sempre toda semana está levando
gente lá e todos são muito bem recebidos, tanto pelos funcionários
quanto

pelos

médicos,

então,

gostaria

de

mandar

os

agradecimentos a eles pelo trabalho que estão fazendo. Solicitou
ainda um Ofício à Secretária de Saúde pedindo pra que volte o Dr.
Flávio pra Santa Casa, pois, ele está atendendo nos Bairros, mas,
as mulheres, as moças, estão necessitando deles na Santa Casa
que, tem certos tipos de serviços que só na Santa Casa que poderá
ser feito e, estão pedindo o retorno dele. Então, pede um Ofício à
Secretária de Saúde pra que o Dr. Flávio retorne pra Santa Casa e
agradecendo pelo bom trabalho dos Médicos, Enfermeiros e
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funcionários. 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.
Gostaria de agradecer ao Executivo e parabeniza-lo pelos trabalhos
que ele tem feito, o trabalho que ele fez na Estrada de São Roque,
foi feito um trabalho de primeiro mundo ali, ficou muito boa. E,
também sobre os paralelepípedos de frente sua casa que, custou
mas está saindo, inclusive, quem está quem está fazendo é a
Prefeitura porque, falou pro Laurindo que sabia que ele estava
esperando a Sabesp, mas, que iria esperar o resto da vida dele
porque ela não iria vir não, então, ele resolveu e disse que podia
deixar com ele que iria arrumar e que depois cobraria da Sabesp.
Comentou ainda que gostaria de agradecer e parabenizar, a Drª
Kácia falou sobre os cursos, mas, aqui também tem o Sindicato
Rural em Queluz que está fazendo excelentes cursos aqui, tem
bastante curso e quem quiser saber sobre pode ir até lá, tem curso
de pedreiro, de carpinteiro, encanados e muitos outros, então, o
pessoal precisar pode ir lá, esses jovens que estão parados aí tudo
andando à toa, é só ir lá. Então, parabeniza pois eles estão fazendo
um bom trabalho aqui. E, o nobre colega Paulo falou sobre a Banda
Lyra, parabéns à ele. Gostaria também de falar sobre a Fanfarra
porque, ela está morta aqui em Queluz também e, não sabe quem
que é que tocava, o rapaz parece que foi embora, pra ver se o
Executivo coloca pra funcionar para os nossos alunos, essa
moçada que quer aprender a tocar aí e dar continuidade aqui em
Queluz porque, acha tão bonito ter uma fanfarra na cidade pra tocar
no dia sete de setembro ou em alguma festa, pra poder tocar pra
todo mundo aqui e ela, infelizmente está morta aqui. Quanto aos
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quebra-molas, está aguardando seus quebra-molas lá, já falou com
a Secretária de Obras e a mesma disse que está no organograma e
que vai fazer. E, ali no São Benedito tem um quebra-molas que ele
não é quebra-molas, metade com e metade pode passar direto,
aquilo está um perigo só, passa lá e fica olhando o perigo que está
porque a pessoa não obedece mais, estão passando tudo lá do
lado. Então, que o Executivo mande alguém pra terminar de fazer
aquele quebra-molas. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou
falaram pra sua pessoa, ou põe ou tira, ou completa ou tira de uma
vez. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto
Rodrigues comentou, enfim, deixa aqui seus agradecimentos ao
Prefeito e aos Vereadores que começaram a trabalhar graças a
Deus bem e, nesses seis primeiros meses trabalharam muito, a
cidade mereceu o que estão fazendo, o Prefeito está executando
aos poucos o trabalho dele e, não é brincadeira, é difícil, o colega
Silvinho sabe, pois, ele já foi Vice Prefeito da cidade e ele vê a
situação que está passando aí, não é mole não, uma crise que
estão vivendo agora, um momento difícil, até que ainda estão bem,
pois, tem muitas cidades aí que vão e não estão fazendo mais
nada, não tem nada, não tem condições de fazer nada e aqui não,
graças a Deus estão encaminhando aqui e ali e vai indo. E, faz os
agradecimentos também sobre os animais de Queluz porque,
graças a Deus está diminuindo o abandono, o povo está mais
consciente de que não é pra pegar e judiar e nem maltratar,
inclusive, podem reparar que pararam de solar muitos animais aqui
na cidade, então, isso é uma felicidade muito grande. No mais
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias que
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cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que tiveram
uma grande preocupação e foi uma preocupação de todos aqui,
com relação à Festa de São João, organização, segurança e tudo,
acha que têm aqui que parabenizar porque, a Polícia, o Executivo,
os Organizadores, fizeram uma festa maravilhosa aqui no
Município, foi uma festa familiar, uma festa que viram poucas
ocorrências, pouquíssimas mesmo pela quantidade de pessoas
principalmente no dia do show da dupla João Neto e Frederico,
então, a preocupação valeu a pena pela preocupação e a resposta
foi a melhor, pois, tiveram uma festa maravilhosa. Então, vamos
parabenizar a Polícia, os Organizadores, o Executivo, gostaria de
fazer um Ofício a todos eles parabenizando-os. E, houve aqui uma
grande preocupação também, o seu Paulo acabou de fazer um
Requerimento a respeito de pintura, de placa, só que, gostaria de
uma informação, após às dezenove horas não se encontra táxi na
cidade e, o único que atende e diz que se ligar a qualquer momento
vai atender é o nobre colega Adalberto, então, gostaria de obter
informação, pois, todos aqui lutaram para melhorar as condições do
táxi, melhorar os pontos de táxi, buscar vagas pra quem realmente
quer trabalhar e tudo, mas, não é isso que veem, a partir das
dezenove horas não veem táxi em nenhum ponto, então, gostaria
de informação com relação à isso, pois, existe uma legislação no
Município e, porque, se buscam melhorias tem que se respeitar a
legislação. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado
por unanimidade. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil
Paula Elias agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma
boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José
que cumprimentou a todos com uma boa noite. hoje por incrível que
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pareça não preparou nada pra falar, sempre preparou, mas, hoje
não fez. Mas, parabeniza e o que os nobres colegas falaram foi
extremamente correto, aliás, hoje irá parabenizar se assim os
colegas o permitir, os nobre colegas, que estão fazendo um
excelente trabalho aqui nesta Câmara, pena que a Câmara passada
não foi assim, que assim é que fazem a cidade se desenvolver,
então, estão todos de parabéns, precisam olhar a cidade e fazer a
coisa certa pra que melhore Queluz, nasceu aqui, mora aqui e viveu
sua vida toda aqui, seus filhos nasceram aqui e quem não nasceu
viraram Queluzenses, adora essa cidade, então, se não lutarmos
pelo que é nosso quem é que vai ajudar. Então, os nobres colegas
estão de parabéns, estão fazendo um excelente Mandato, tem
acompanhado e podem ver que praticamente não discutem, não
discutem porquê? Porque não tem discussão, porque estão pedindo
coisas certas, coisas corretas, pedem melhorias para o Município,
então, não tem que ter discussão e, se houver alguma coisa
garante para os nobres colegas que se alguém falar umas besteiras
aqui outros vão discutir, não tem como não discutir se querem
melhorar a cidade não tem como, terão que discutir sim, mas, os
nobres colegas estão de parabéns. E, como está à mais Mandatos
dos que os colegas aqui e vem nessa luta aqui, vem percebendo
que esse Mandato, esses seis meses que passaram aqui foi muito
bom e a reação que Queluz teve. O Prefeito está atuante, os
Secretários estão atuantes e os Vereadores também estão atuantes
e estão procurando os defeitos pra mostrar pro Executivo e ele
tomar as providências junto com seu Secretariado e, os Secretário
também vem fazendo a seu modo de ver um bom Governo e está
ajudando muito o Laurindo porque, o Laurindo sozinho, o Prefeito
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sozinho não é nada, se ele não tiver um grupo atrás dele ele está
perdido, não dá pra tocar, não se toca uma cidade sozinha, errar,
terão erros, mas, garante aos colegas que estão acertando muito
mais do que errando. Então, a cidade é assim mesmo e, como
todos os nobres colegas já falaram aqui, nesses seis meses fizeram
mais coisas do que em quatro anos passados, não precisa dizer
mais nada, então, parabéns a todos. O Município, a cidade,
melhorou e vai melhorar muito mais, falam de buracos na cidade,
mas, conversando com o Prefeito no sábado ele falou que a Sabesp
ainda vai perfurar uma coisa pra depois eles virem e fazer tudo que
tem que fazer de uma vez só porque, não adianta arrumar agora e a
perfuração continuar, então, vão ser dois trabalhos e a mão de obra
jogada fora. Então, acabou até concordando com ele, nem está
falando mais de buraco, então, precisam esperar um pouco pra
depois falar. Mas, a cidade está limpa, está relativamente limpa e,
uma coisa que está gostando e não sabe a opinião dos colegas, é
sobre essa água que veem jogando na cidade de dia, isso está
sendo muito bom, diminuiu a poeira da cidade, porque os
caminhões estão passando e tem que passar, tem que tirar a
madeira do nosso Município porque, se plantar e não tirar como é
que vão sobreviver os fazendeiros, porque já está difícil pra eles,
aliás, não só para os fazendeiros, mas está difícil pra todo mundo,
então, precisam ter um pouquinho de compreensão. Agora, a única
coisa que vai pedir para o Prefeito é pra que olhe com mais carinho
essa Lei do trânsito, está muito atrasada, estão andando para trás,
inclusive, Projeto que os Vereadores aprovaram pra que melhore o
trânsito do nosso Município porque, tem engarrafamento aqui em
Queluz, inclusive, esses dias estava tudo parado porque, veio um
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caminhão e os dois se enroscaram, hoje mesmo parou tudo perto
de sua casa, tinham os carros estacionados no lugar certo,
inclusive, seu carro era um de frente à casa do falecido seu Lelinho
e veio uma carreta e entrou um carro da Prefeitura entrou e
encostou, ele fez aquela curva porque ele é muito grande, é bitrem,
ele fez a curva e não deu, o carro da Prefeitura na frente e os outros
carros atrás e não tinham como dar marcha ré, aí, isso só está
acontecendo porque não mudaram o trânsito, uma coisa tão fácil de
se fazer, se tivesse a Lei do trânsito não iria acontecer aquilo,
então, essa é a falha do Executivo, se ele está tendo falha, talvez
seja essa a falha porque está muito fácil de melhorar o Trânsito,
inclusive, tem os Agentes de Trânsito aí no Município e como disse
o amigo e Vereador Paulinho, estão parados e ele está falando a
verdade, eles não estão fazendo o papel deles, então, tem que por
essa turma pra trabalhar, pois, eles ganham pra isso, é o dever
deles e se não querem trabalhar “Rua”, seja lá quem for “Rua”. Em
aparte o Nobre Edil Paulo Roberto comentou, inclusive, quem pediu
foram diversas pessoas e é até delicado falar isso aqui porque não
está aqui pra tomar conta das pessoas, mas, como o nobre colega
Silvio tocou nesse assunto, têm Guarda de Trânsito concursado
fazendo jogo de bicho, então, não precisa falar mais nada, está
acontecendo alguma coisa de errado, tem que haver uma
fiscalização melhor por parte do Executivo. Novamente com a
Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou já que o colega
Paulo tocou nesse assunto, o mesmo deveria fazer um Ofício ao
Executivo para que ele tome as providências nesse sentido, se o
nobre colega quiser fazer pode fazer, é um direito seu. Em aparte o
nobre Edil Luis Fernando comentou o nobre colega poderia fazer
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um Requerimento que é melhor do que Ofício. Novamente com a
Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou o Requerimento
poderia ser feito para o Prefeito tomar as providências no sentido,
pelo que está entendendo o Vereador, que tem funcionários
fazendo jogos inapropriados no nosso Município ou, melhorem o
pedido, os colegas que são Advogados tem fala melhor do que a
sua. Mas, é isso aí, nesse sentido, isso não pode acontecer e, é o
que está falando, a Administração tem que ser séria, não é porque
o cara passou no concurso que ele pode vir aqui e abusar do seu
cargo, não, pra melhorarem precisam ir corrigindo isso daí e, nós
que somos pequeninos precisamos mostrar isso daí pra que a
população pegue a confiança porque senão, olha o Brasil como é
que está e porque está neste nível, sem-vergonhice e, semvergonhice precisam cortar na raiz e é o que está acontecendo aqui
agora como o Vereador Paulo está falando, está na hora de dar
uma cortada, mostrar para eles que aqui tem poder, que o
Executivo tem poder e o direito de fazer certas coisas. Em aparte o
Nobre Edil Paulo Roberto comentou se existe falha, existe a falha
como o Vereador Silvio disse, mas, uma falha. Novamente com a
Palavra

Livre

o

Nobre

Edil

Silvio

José

comentou

estão

comunicando, está sendo comunicado, essa falha só irá acontecer
se o Executivo assim aceitar, esta é sua opinião. Em aparte o Nobre
Edil Paulo Roberto comentou na verdade o Executivo não pode
estar a par de tudo. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil
Silvio José comentou não tem como, inclusive, não sabia disso que
o Vereador Paulo está falando. Em aparte o Nobre Edil Paulo
Roberto várias pessoas vieram falar com sua pessoa sobre isso
porque, fica naquele setor de rua ali pra lá e pra cá e batendo papo
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com o cidadão e, o cidadão fala e sempre vem reclamar,
principalmente quando o trânsito está parado do trânsito. O Nobre
Presidente Carlos Mateus indagou ao Vereador Paulo se o mesmo
queria um Requerimento de Informação ao Executivo. Novamente
com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou um
Requerimento no sentido pra que o Executivo tire essas
informações necessárias e tome as devidas providências. Em
aparte o Nobre Edil Paulo Roberto comentou com certeza. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio
José comentou que no mais, está correndo atrás pra ver se
consegue a verba que pediu para o Deputado Estevam o mais
rápido possível pra poderem comprar aparelho de RX aqui para o
Município, uma verba de duzentos mil reais que pediu a ele, porque
realmente estão precisando disso na Santa Casa, pois, o RX é
muito antigo e não é nosso, o RX pertence à Prefeitura de Piquete e
está emprestado aqui pra gente. Mas, está informando que está
correndo atrás, inclusive, já mandou alguns recados a ele e, esses
dias esteve em São Paulo, mas, foi um dia muito corrido e não teve
condições de passar lá, mas, vai voltar pessoalmente pra cobrar,
não podem deixar passar não, os senhores Vereadores aqui que
ajudam Deputados, agora é a hora, ou pedem agora até outubro ou
podem esquecer, que já estão soltando verbas, então, os colegas
que tem aí um apoio é a hora, se alguém tem algum Deputado e
quer pedir, é a hora, pra poderem ajudar a cidade. No mais
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Em aparte o Nobre Edil
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João Batista comentou estava esquecendo de fazer uma Indicação
dos quinhentos mil reais pro Prefeito. Continuando com a Palavra
Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus comentou é uma Indicação
pro Executivo assinar o Convênio sugerindo pra comprar, aquisição
de um caminhão desse de caçamba pra disque entulho e, pra partir
de todos Vereadores, porque? Porque é um dos grandes problemas
de nossa cidade. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou,
então, é pra que a Prefeitura adquira um caminhão caçamba. Em
aparte o Nobre Edil João Batista comentou a Indicação é pra
aquisição de um caminhão caçamba e duas Vans para levar o
pessoal pra fazer exames em São Paulo e Taubaté. Continuando
com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus comentou é
como o Vereador Silvio falou e, volta a falar, os Vereadores estão
de parabéns porque, como notou aqui, tem observações em todos
os setores e em todos os lugares da cidade, é sinal mais uma vez
que todos os Vereadores estão andando, estão atentos, apesar de
que este mês que passou estavam em recesso, mas, estavam
trabalhando nas Ruas, não tiveram Sessão, mas estavam todos nas
Ruas cada um fazendo o seu papel de Vereador. Defendendo a
tese até que o Vereador Gustavo falou em relação à Quadra,
realmente tem que requerer e acredita que terá uma resposta
positiva porque, antigamente a Quadra tinha todo o programa e
tinha uma pessoa responsável pra adquirir autorizações pra poder
usar a Quadra e, tem os programas do Crás que são feitos lá, mas,
a Indicação é dos cidadãos do Bairro que queriam usar a Quadra e
não está encontrando caminhos pra poder ter resposta pra poder
usar. E, realmente, é uma Quadra que ficou como os demais
colegas disseram, o Silvinho e a Paula que é da Gestão passada,
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para acabar e o Governo não acabou, hoje que acabou, realmente,
a intenção com isso aconteça para as pessoas da Palha poderem
usar. E, com relação ao muro da Nova Queluz, não sabia que tinha
caído, uma observação boa do nobre colega Gustavo, acha que é
mais uma tarefa do Fiscal de Postura que, ela tem que andar pra
poder ficar atenta nessas coisas, apesar de que não adianta só, os
Vereadores indicam, mas, tem que estar atentos também e
comunicar o Executivo e, ver a possibilidade de Dotação
Orçamentária pra poder resolver essas coisas, são emergenciais. O
Edil Fernando falando da descida da Delegacia que realmente ali
sempre acontece acidentes, inclusive, a Prefeitura vai ter que
planejar alguma coisa mesmo em relação à essas Ladeiras de
paralelepípedos, inclusive, foi sugestão do Vereador Silvio uma vez
em substituir por bloquetes, usaria ela em lugares que não tem
calçamento e colocaria os bloquetes nas subidas, seria uma
solução. E, sobre as placas de informações que o nobre colega
falou, acha que, é logico toda a cidade estaria indicada, essa placa
em sentido que direciona Areias, São José do Barreiro, acredita que
isso também poderia ser solicitado para o Denit, esse trecho que
desagua da Dutra até a estrada que vai pra Areias, é um trecho que
ainda é responsabilidade comum do Estado Em aparte o Nobre Edil
Silvio José comentou dentro da cidade não, quem comanda o
Município é o Prefeito, é uma área Municipal e o Denit não tem
responsabilidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre
Presidente Carlos Mateus comentou, mas, é o que fala, são
positivas as Indicações, as pessoas têm que ver, é o que fala, é
uma pena esse auditório sempre vazio porque, acaba a Sessão e
as pessoas vão perguntar a semana inteira nas Ruas o que os
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Vereadores fizeram e não vão saber, vão ser obrigados a falar tudo
de novo porque, ninguém ouve, na internet ninguém vê, não veem
prestigiar e daí começam a julgar, é complicado. Mas, o importante
é o que o Vereador Silvio falou, e o que acha mais importante nesta
gestão, aqui não tem Vereador nenhum medindo força um com o
outro, não tem Vereador com vaidade de ser um mais que o outro e,
quando isso acontece na gestão o prejudicado é a população.
Então, o nosso Governo hoje ele está sendo positivo e em função
disso mesmo de não ter competição, todo mundo pensando num
bem só, deixando sua marca positiva e, tem certeza que
futuramente daqui quatro anos as pessoas vão entender e ver que
realmente foi diferenciado o Governo e ressaltando, se as pessoas
não quiserem votar nos Vereadores atuais de hoje e for querer
reeleição vão perder porque, teve diferença, uma Câmara montada,
uma Câmara positiva e uma Câmara que realmente pensa no bem
estar da nossa cidade. Hoje, o Governo tem um Prefeito atuante e
um Vice Prefeito também atuante e, como o Vereador Silvinho
falou, os Secretários, todo mundo, como se diz, jogando pra ganhar,
para as pessoas ganharem porque, jogam, mas, quem, ganha o
resultado é a população, então, isso é importante todos mundo
saber, que não tem ninguém pensando em benefício próprio, o
benefício que irão receber aqui é indireto porque são cidadãos da
cidade também, é um bem da cidade que irá refletir diretamente em
nossas casas, nos nossos familiares. Então, é isso, parabeniza os
Vereadores também e, como falou agora a pouco antes de começar
a Sessão, a defesa nossa dos nossos atos são falados pra gente
mesmo, quando fala da vaidade é mais ou menos assim, quando
vê alguém falando mal de um Vereador hoje nessa Casa, defende
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com resposta positiva porque, sabe que é positivo, sabe que ele
está presente e, sabe que aquela fala na Rua ela é mentirosa,
então, procura defender porque, por mais que aponte um ou outro
reflete na Casa e, a Casa são todos juntos, são os Vereadores
porque, hoje falar mal de um, fala mal do outro e assim
sucessivamente, então, precisam estar preparados pra dar resposta
certa e não mentirosa, respostas de coisas que passam aqui na
Casa, respostas dos atos positivos que vêm ajudando acontecer.
Mentira aconteceu no passado como os Vereadores antigos falam,
agora, acha que precisam pensar na idoneidade de todos sabendo
e tendo a certeza que estão aqui para fazer o bem para o Município.
Então, é um apelo mesmo falar para os Vereadores que defendam
a causa, que defendam a posição de cada um porque aqui os nove
são um só, tanto é que está todo mundo ciente que é assim, não
tem brigas e porque não tem brigas como o Vereador Silvio falou,
não tem brigas porque não tem o que brigar, só tem coisa boa, só
tem benefício e, por mais que às vezes um tem uma dúvida de uma
coisa e outro tem de outra coisa, se esclarece e vê que é positivo, é
dúvida, mas, dúvida depois se esclarece e com certeza que é pro
bem da cidade. Esclarece dúvidas com certeza para o bem da
cidade. Então, é isso, estão todos de parabéns e que continuem
assim. Está só começando, vão aprender a se defender e falar a
verdade porque, daqui pra frente é pior, procurar ser verdadeiro
porque as pessoas vão acostumar porque, as pessoas não estão
acostumadas a ouvirem a verdade e agora vão ter que e vai chegar
uma hora que eles mesmos vão defender nós Vereadores, vão ser
esclarecidos, no mais, é isso que tem pra falar, obrigado a todos e
agradecer os funcionários que estão sempre lhe ajudando, a
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jornada aqui também não é fácil e chegou aqui como a maioria e foi
adquirindo conhecimento, está tentando ajudar, está estudando,
está aprendendo e aqui a porta está aberta pra todo mundo pra
esclarecer e fazer o que tem de melhor e agradece então aos
funcionários que lhe ajuda no dia a dia, aos Vereadores que trazem
ás vezes informações de experiências passadas que aqui hoje tem
Adalberto, Silvinho e a Paula, que também soma conhecimento. E,
no mais é isso, muito obrigado. Comunicou aos Nobres Vereadores,
dar ciência aos mesmos sobre documento do Tribunal de Contas
sobre o Ofício 3428, 3430/2017 e 4265/2017, respectivos TCS
625/14, 678/14 e 800469/560/11. Comunicou ainda o Ofício do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Convocou os Nobres Edis
para a 38ª Sessão Extraordinária que ocorrerá as duas Votações do
Projeto de Lei nº 037/17. Gostaria de consultar o Plenário se todos
estavam de acordo com a Sessão Extraordinária, colocaria em
votação pra poder ficar constado. Anunciou ainda a (12ª) Sessão
Ordinária de 21/08/17 – (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 11ª Sessão Ordinária. Sala
das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 07 de agosto de 2017,
às vinte e uma horas e dezesseis minutos.
Presidente:
1º Secretário:
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