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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos quatro dias do corrente mês de setembro de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e vinte minutos, na Sala das
Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Décima Terceira
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 12ª Sessão Ordinária de 2108-17, Ata da 38ª Sessão Extraordinária de 29-06-17; Ata dça 42ª
Sessão

Extraordinária

de

21-08-17,

Ata

da

39ª

Sessão

Extraordinária de 14-08-17, Ata da 43ª Sessão Extraordinária de 1408-17, Ata da 44ª Sessão Extraordinária de 23-08-17, Ata da 45ª
Sessão

Extraordinária

de

23-08-17;

Ata

da

46ª

Sessão

Extraordinária de 23-08-17, que submetidas à apreciação do
Plenário foram aprovadas por unanimidade e nominalmente. 1)
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Moção de Aplauso - de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva
Ribeiro – Sobre: Aplaudir o Sr. Felipe da Costa Oliveira –
Colecionador/Pesquisador e Servidor Público – Encaminhar ao
Homenageado. Em discussão o Nobre Edil Silvio José comentou,
não sabe se vai poder votar, pois, o Felipe é seu primo, poderá
votar? O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou que poderia
sim. O Nobre Edil Luiz Gustavo comentou que chegou ao seu
conhecimento que no dia vinte de agosto essa homenagem que seu
amigo particular, estudou com sua pessoa, o Felipe da Costa, mais
conhecido como Felipinho, que trabalha na Prefeitura como
Eletricista e, ele recebeu uma homenagem que é esse título, essa
medalha de honra ao mérito em artes, a respeito de uma pesquisa
que ele fez e vem ao longo do tempo trabalhando ali nas trecheiras,
fazendo levantamento desse material a respeito da Revolução de
32 e foi comentado pelo Historiador de Araraquara que lhe passou
todas essas informações e pediu que fizesse essa Moção aqui
nesta Casa de Leis para constar aqui na cidade de Queluz, ver que
esse ano ele está recendo de fora essa homenagem de Araraquara,
então, que pudessem fazem essa devida homenagem a ele aqui e,
contribuiu com o acervo lá em Araraquara com o material que ele
garimpou nesse sentido, então, gostaria de poder contar com o
apoio de todos os nobres colegas Vereadores. Em discussão e
votação foi a Moção de Aplauso Aprovada por unanimidade. 2)
Moção de Aplauso - de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva
Ribeiro – Sobre: Aplaudir os Profissionais da área de Saúde – VISA
–

Campanha

de

Vacinação

2017

–

Encaminhar

aos

Homenageados. Em discussão o autor comentou que gostaria de
pedir o apoio de todos os Vereadores nesta Moção de Aplauso aos
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servidores, que no último dia 31 agora findou se a campanha de
vacinação antirrábica e, é um trabalho muito árduo que eles fazem
por toda a cidade, muitas vezes sem estrutura, debaixo do sol,
conscientizando a todos dessa vacinação tão importante, então,
queria também dar os parabéns aos funcionários tão dignos e que
têm se empenhado e é um papel muito importante, enfim, gostaria
de contar com o apoio de todos. O nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou o nobre colega Gustavo foi vitorioso em dar essa Moção
de Aplauso aos funcionários, pois, é um trabalho muito difícil
mesmo, podem ser mordidos por cachorros e, como o nobre colega
falou eles ficam no ar livre, debaixo de sol, não tem estrutura não
tem nada, então, o nobre colega está de parabéns. Em discussão e
votação foi a Moção de Aplauso Aprovada por unanimidade. 3)
Projeto de Resolução nº 006/17 - de autoria da Mesa Diretora que
“Altera o Inciso II do Artigo 2º da Resolução nº 005/17, e dá outras
providências” - (Com cópia aos Edis – Leitura). 4) Projeto de
Resolução

nº

007/17,

de

autoria

da

Mesa

Diretora

que

“Regulamenta na Câmara Municipal de Queluz, o Departamento de
Compras, e dá outras providências”- (com cópia aos Edis – Leitura).
5) Projeto de Resolução nº 008/17 - de autoria da Mesa Diretora
que “Regulamenta na Câmara Municipal de Queluz, a Diretoria
Patrimonial, e dá outras providências” - (com cópia aos Edis –
Leitura). 6) Projeto de Lei Legislativo nº 012/17 - de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva que “Proíbe a alteração de
nomes já existentes em logradouros na cidade de Queluz-SP” (com cópia aos Edis – Leitura). 7) Projeto de Lei nº 041/17 - de
autoria do Executivo Municipal que “ Dispõe sobre a Contratação de
Professores de Educação Básica - PEB I E II por tempo
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determinado de acordo com o inciso IX do Artigo 37 da
Constituição” - (Com cópia aos Edis – Leitura) - conforme Ofício
GP/SMAJ nº 179/17 – Regime Urgência. 8) Projeto de Lei nº 042/17
- de autoria do Executivo Municipal que “Institui o Consórcio
Imobiliário para urbanização e edificação de unidades imobiliárias e
dá outras providências” - (Com cópia aos Edis – Leitura), em
conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 182/17 – Regime de
Urgência. 9) Projeto de Lei nº 043/17 - de autoria do Executivo
Municipal que “Disciplina a Dispensa de Juros e Multas de Débitos
Fiscais relacionados ao IPTU, ISSQN e Taxas Municipais nas
situações e condições que especifica” - (com cópia aos Edis –
Leitura), em conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 182/17 –
Regime de Urgência. 10) Projeto de Lei nº 044/17 - de autoria do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA
2018 - 2021, para o Município de Queluz, e estabelece outras
providências” - (com cópia aos Edis – Leitura), em conformidade
com o Ofício GP/SMAJ nº 184/17 – tramitação normal. 11) Projeto
de Lei nº 045/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe
sobre o Plano de Demissão Voluntária – PDV, para os funcionários
Públicos Municipais Aposentados e dá outras providências” - (c/
cópia aos Edis – Leitura), em conformidade com o Ofício GP/SMAJ
nº 187/17 – Regime de Urgência. 12) Ofício GP nº 367/17 responde a Indicação nº 040/17, de autoria da Nobre Edil Kacia
Maria Nemetala Macedo, sobre realização da manutenção no
espaço cedido para caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal;
anexo cópia Ofício GP nº 151/17, direcionado ao Banco Caixa
Econômica Federal. 13) Ofício GP nº 394/17 - Responde ao Ofício
SV nº 116/17, do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre os
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festejos de São Roque. 14) Ofício GP nº 394/17 – A – Responde ao
Requerimento nº 103/17, do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva,
sobre manutenção do prédio e demais necessidades da Lyra
Queluzense.
15) Ofício GP nº 395/17 – Responde ao Requerimento nº 104/17,
da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre inserção de poste de luz
na Rua Ciriano de Moraes Borges. 16) Ofício GP nº 396/17 –
Responde ao Requerimento nº 105/17, do Nobre Edil Silvio José
Bueno, sobre viabilidade na transformação da Praça Profª Maria
Apª J. Monteiro em Quadra Esportiva. 17) Ofício GP nº 398/17 –
Responde ao Requerimento nº 110/17, da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala Macedo, sobre oficiar ao Presidente da OAB, para
parceria ou Convênio quanto a atendimento para mulheres que
sofrem violência doméstica. 18) Ofício GP nº 402/17 - responde ao
Requerimento nº 102/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala Macedo, sobre oficiar ao Executivo Municipal e em
conjunto com a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, a
respeito dos Kits com antena e conversor digital; acompanha Ofício
do Coordenador do CRAS. 19) Ofício GP nº 403/17 - responde ao
Requerimento nº 109/17, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria
Nemetala Macedo, sobre inserção do site do link do Via Rápida. 20)
Ofício GP nº 408/17 - responde aos Requerimentos nº 101/17, de
autoria dos Nobres Edis Paulo Roberto e Paula Elias, sobre
construção de muro de arrimo e parque infantil no Bairro Figueira
(Grota); nº 106/17, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre
acionar a Diretoria de Esportes do Município, para abertura da
Quadra no Bairro São Miguel; nº 107/17, de autoria do Nobre Edil
Luis Fernando Paulino, sobre substituição de paralelepípedos na
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Ladeira São João; nº 112/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva, sobre averiguação de informação quanto a
servidor na função de agente de trânsito estar fazendo jogos
inapropriados. 21) Ofício GP nº 410/17 - de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto da Silva, sobre encaminhamento de mapa atualizado
do Município para os órgãos públicos e agência dos correios. 22)
Ofício nº 016/17 – CRAS - responde ao Requerimento nº 102/17, da
Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo sobre Kit de Antena e
Conversor Digital para o Município de Queluz. 23) Ofício CCR Nova
Dutra – responde ao Requerimento nº 071/2017, do Nobre Edil Luis
Fernando Paulino sobre os Bairros Palha I e II. 24) Ofício nº
168/17/SEI/COQL1/COQL/SCO – Anatel - responde a Nobre Edil
Paula Elias da Silva, sobre Serviço Móvel Pessoal (telefonia móvel),
no Município de Queluz. 25) Ofício nº 063/17 – Escola Estadual
Profº José de Paula França, em agradecimento a Moção de
Aplauso de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo e com apoio dos
Nobres Pares, sobre a Grafitagem em salas de aula. 26) Ofício GS
nº 388/17 - responde ao Ofício SV nº 122/17 do Nobre Edil João
Batista Ribeiro Filho, sobre o Profissional Drº Fábio Oliveira. 27)
Projeto de Lei nº 046/17 - de autoria do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional
especial na Lei Orçamentária Anual Vigente – LOA” - (com cópia
aos Edis – Leitura) – conforme Ofício GP/SMAJ nº 188/17 – Regime
de Extrema Urgência. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou
vai colocar em votação a solicitação do Regime de Extrema
Urgência do Projeto de Lei nº 046/17. Em discussão e votação foi
Aprovada a Extrema Urgência. Em seguida foi dado início ao
Grande Expediente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto
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cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que em João
capitulo 14:1 e 2, já diz tudo referente ao Dr. Jeferson que os
deixou, era uma pessoa a qual aprendeu a gostar, inclusive, esteva
com ele todos os dias no horário de almoço e na ocasião das
eleições ele lhe pediu pra que caso fosse eleito desse o Título de
Cidadão Queluzense a ele, inclusive, já estava adiantando isso,
mas, não foi possível. Então, está fazendo hoje esta homenagem
ao amigo Dr. Jeferson. Em aparte o Nobre Edil Silvio José
comentou o nobre colega Paulo está de parabéns pela homenagem
mais do que justa, era um Médico principalmente para os
moradores do Bairro da Figueira, era idolatrado mesmo, todo
mundo gostava dele, ele tinha um bom senso que poucos Médicos
tem em saber conversar com as pessoas que estão com dificuldade
no momento com sua saúde. Então, o Dr. Jeferson realmente teve
esse dom e ele fazia consulta conversando com as pessoas com as
pessoas com amor e respeito que é o que realmente os Médicos
precisam fazer quando vai atender um ser humano e, realmente foi
novo demais, mas, Deus quis assim e assim é. Mas, essa
homenagem, essa Moção de Aplauso ao seu modo de ver é justiça,
parabéns ao nobre colega Vereador Paulo. Em discussão e votação
foi a Moção de Aplauso Aprovada. Continuando com a Palavra livre
o Nobre Edil Paulo Roberto comentou como disse antes, já estava
preparando o Título de Cidadão Queluzense e, como não possível
que fazer uma Indicação homenageando o Dr. Jeferson. Uma
Indicação ao Executivo pra que na medida do possível o Executivo
faça essa homenagem colocando o nome dele na sala onde ele
sempre trabalhou, gostaria que fosse feita essa homenagem na
sala em que ele trabalhava colocando uma placa Sala Dr. Jeferson.
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Também gostaria de dizer que hoje esteve presente nesta Casa de
Leis o nosso Prefeito, tratando-se de Trânsito. Então, de forma que
em quase todas as Sessões passadas falaram sobre trânsito,
Guarda de trânsito e, na Sessão passada este Vereador entrou com
Requerimento pedindo uniforme dos Guardas de Trânsito, tudo
bem, então, entrou com esse Requerimento principalmente pra falar
do uniforme, mas, aconteceu que outros Vereadores também disse
sobre perto ali do Viaduto onde a Sabesp estava trabalhando e não
tinha um Guarda sequer pra sinalizar e pra orientar os motoristas,
então, logo, o Vereador também dizendo que o Prefeito estava nas
Ruas e tinha que ver e passou despercebido, tudo bem. Então, num
ato impensado de sua parte porque, diz todos os seres humanos
são falhos, têm suas falhas, mas, também precisam saber se
desculpar e se retratar com a pessoa que foi ofendida, aprendeu
assim e crê que todos aqui pensam desta mesma forma, então,
disse que o Guarda fazia jogo de bicho, mas, foi um ato impensado
porque na verdade a Lotérica não faz jogo de bicho, ela só faz jogo
de tele sena, mega sena, então, mas queria se referir à isso e no
momento de sua palavra acabou citando isso. Então, vem pedir que
seja feito um Ofício ao Prefeito corrigindo este erro de expressão,
se retratando e pedindo desculpas do que foi falado. No mais
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite e
que o Menino jesus abençoe a todos. Com a Palavra Livre a Nobre
Edil Kácia Maria que cumprimentou a todos com uma boa noite.
Comentou que gostaria só de deixar seu Pesar pelo passamento do
Dr. Jeferson que foi uma pessoa maravilhosa aqui na cidade e que
assim, comoveu e entristeceu a todos, então, gostaria de deixar
aqui seu carinho pra toda a família dele, seu abraço e que Deus
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conforte o coração da família. No mais agradeceu pela Palavra
Livre e desejou a todos uma boa noite. Com a Palavra Livre o
Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos com
uma boa noite. Queria também deixar aqui seu Pesar pelo
passamento do Dr. Jeferson que, prestou serviço tantos anos aqui
na cidade, curou tanta gente e acabou morrendo. Comentou ainda
que não entendeu e que gostaria que a nobre colega Paula
explicasse a resposta da Anatel sobre o celular, o que foi que ele
mandou? Não entendeu. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias
comentou na verdade enrolaram na resposta, foi uma resposta
direta, vai tentar entender, vai ler isso tudo, mas, na verdade os
deixou com dúvida, continua da mesma forma, sem sinal no
Fogueteiro, sem sinal no São Geraldo e em muitos outros locais por
aqui, mas, vai ler este testamento que foi enviado. Novamente com
a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto comentou leia e passa para
nós Vereadores. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou viu
uma reportagem muito importante no Jornal Nacional de sábado
que o Brasil vai passar de 4 G para 5 G, não sabe se os colegas
viram isso, então, vamos dizer que a distância de uma torre é de 20
km, passando para 5 G vai ser de 50 km, então, talvez, não vai ser
de hoje pra amanhã, agora, com a mudança vai melhorar bastante
a parte de telefonia, de internet, vai melhorar para todos.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto comentou
outra coisa também, estão falando de trânsito, também, que nem o
colega Silvinho explicou para o Prefeito, acharia que ele tinha que
fazer isso daí porque, pelo menos para experimentar pra ver se dá
certo, acredita que do jeito que está o fluxo de veículo aqui está
muito ruim mesmo, não está brincadeira não, muitos carros e, o
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colega Silvinho foi feliz em fazer este Projeto, parabéns, gostou
muito. Outra coisa também, o Prefeito ele está com dificuldade com
a questão do Trânsito e tem também os Guardas de Trânsito, só
que, está vendo só um que é concursado que fica ali na boca da
Ponte sendo que, tem mais concursados, inclusive, dois que estão
prestando serviço em outros Órgãos, então, esses poderiam estar
lá também, então, já seria uma opção a mais, quer dizer, o Prefeito
descobre um santo pra cobrir outro, sendo que, tem outros
servidores concursados capacitados pra aquilo lá. Então, acha
também que, o Executivo deveria estudar aquilo e, tem o Júlio
também que fica ali, mas, cada um ficaria num lugar e com certeza
o trânsito melhoraria, não sabe se os nobres colegas concordam,
mas, seu pensamento é esse, se tem os servidores tem que estar
cada um no seu setor. Em aparte o nobre Edil Silvio José comentou
concorda com o colega Adalberto, o trânsito precisa melhorar.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto comentou
faz um agradecimento também aos nobres colegas Vereadores
que, já estão chegando ao final de ano e que graças a Deus estão
todos com pensamentos bons, sempre pensando no Município,
pensando nas pessoas, pensando no trânsito e, essa Câmara pelos
tempos que passou por aqui, essa Câmara está muito envolvida
mesmo, estão todos envolvidos, fazendo um trabalho sério, honesto
e, graças a Deus o Prefeito está sempre vindo conversar com os
Vereadores, então, este Vereador mesmo irá parabenizar a todos
os Vereadores pelo trabalho que vem sendo realizado aqui nesta
Casa de Leis. Parabenizar também o Presidente que é sempre
muito atencioso com os Vereadores, não sai daqui, está sempre
envolvido com ele, então, fica analisando os tempos que estão
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passando, então, as meninas da Câmara também graças a Deus
são todas atenciosas com os Vereadores e, faz um agradecimento
também a todos os Vereadores. No mais, agradeceu pela Palavra
Livre e desejou a todos uma boa noite. Com a Palavra Livre o
Nobre Edil João Batista que cumprimentou a todos com uma boa
noite. Gostaria de deixar aqui seu Pesar aos familiares do Dr.
Jeferson, que foi uma grande perda para todos e era um Médico
muito bom, mas, a vida segue e, tomara que ele esteja em um bom
lugar como foi aqui. No mais agradeceu pela Palavra Livre e
desejou a todos uma boa noite. Com a Palavra Livre o Nobre Edil
Luis Fernando que cumprimentou a todos com uma boa noite.
Gostaria de deixar aqui também o seu Pesar pelo passamento do
Dr. Jeferson, ele foi um grande Médico no Bairro da Figueira, o
pessoal da Palha, ele sempre atendeu o pessoal mais humilde no
dia a dia e, então, na hora em que teve o acontecimento ligaram pra
sua pessoa lá da Figueira e até correu pra poder arrumar um ônibus
e até ligou pro Vereador Gustavo e correram atrás, mas, o Laurindo
acabou cedendo o ônibus pra levar o pessoal lá e é muito
importante ele fazer esse serviço porque, o Dr. Jeferson foi um
Médico muito atuante ali na Figueira por muitos anos e o pessoal
queria vê-lo pela última vez e Deus o levou. No mais, agradeceu
pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Com a Palavra
Livre a Nobre Edil Paula Elias que cumprimentou a todos com uma
boa noite. Fica aqui também o seu Pesar a família do Dr. Jeferson
e, como disse o Fernando, o atendimento dele aos mais humildes
era espetacular, o respeito, a forma simples de diagnosticar, de
falar, ele acabava sendo um Psicólogo porque, as pessoas saiam
de lá curadas praticamente porque, ele tinha um dom especial. E,
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sem esquecer de falar a respeito das crianças também, ele era
apaixonado por criança, ele sempre vinha empolgado pra festa das
crianças e correndo atrás, buscando, então, fica aqui também seus
sentimentos e seu Pesar. Sabe que estão em obras e que a Sabesp
está mexendo e tudo, mas, hoje vindo pra cá, não sabe se é um
bueiro ou uma galeria, saindo da Ponte você faz a curva pra vir pra
cá pra praça Portugal, aquilo ali está muito perigoso, afundou muito,
teria que ter um cuidado, pois, está passando caminhão. O Nobre
Presidente Carlos Mateus comentou estão mexendo hoje lá,
estavam lá o dia todo mexendo. Em aparte o Nobre Edil Adalberto
comentou já é a segunda vez, primeiro foi aquela filha do China que
pegou o cone e passou por cima, começou ali e já é a segunda vez
que arrumam aquilo lá e está afundando, não sabe o que tem ali,
mas, está afundando mesmo. Com a Palavra Livre a Nobre Edil
Paula Elias não sabe se os colegas se recordam, mas, ali na Ponte
Verde onde estavam mexendo ali que começou afundar e afundar e
virou um buracão, fez um buraco imenso e não tinha nada por
baixo, ficou um buraco imenso, então, fica preocupante por causa
do trânsito de caminhão, os caminhões vem passando por ali e vai
afundando mais, sabe lá o que tem por baixo. No mais, agradeceu
pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Com a Palavra
Livre o Nobre Edil Silvio José que cumprimentou a todos com uma
boa noite. Em primeiro lugar gostaria de complementar o que a
colega Paula falou, realmente está perigoso ali e também perto do
seu César Arruda que tem um buraco, fizeram muito mal e o carro
bate doído ali, inclusive, o colega Adalberto já deve ter passado e
sentido o drama ali. Então, poderia ver se eles corrigem esses dois
lugares que realmente estão perigosos. Mas, a segunda coisa é,
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gostou muito da vinda do Prefeito aqui porque, a ideia foi deste
Vereador mas, o Projeto é de todos os Vereadores, deu uma ideia
os nobres colegas gostaram e se transformou em um Projeto,
então, é de todos. E, realmente acha que se o Prefeito fizer um
teste por pelo menos dois meses, as pessoas aqui de Queluz todo
mundo reclama de tudo, mas, assim que acostumar tem certeza de
que a cidade só vem a ganhar assim como o colega Adalberto
falou. Acha que vai ser fundamental pra melhoria do trânsito do
nosso Município. E, precisam fazer coisas assim, é uma
administração nova e uma administração que está querendo
melhorar e quem está querendo melhorar tem que tentar e, se
forem deixar como está nunca que vão mudar, nunca vai ter uma
mudança em nossa cidade e, essa é uma das primeiras, acredita,
do jeito que todos aqui pensam e querem ver Queluz progredir
futuramente talvez venham fazer novas mudanças, então, as Ruas
são estreitas e é por isso que teve que fazer essas mudanças. Mas,
gostou que o Prefeito veio aqui conversar com todos os Vereadores
e, ele vai tomar uma atitude nesse sentido e isso é importante,
ainda mais dar umas explicações, pois, não estão no dia a dia,
então, a partir do momento que ele dá explicações pra gente já
ficamos satisfeitos. Tinha até falado hoje com o Vereador Paulinho,
se encontraram ai na cidade, falou que queria saber sobre o Desfile
de 7 de setembro, porque, criticou todos esses anos, não tem
vergonha de falar, criticou e não vai criticar desta vez porque tem
uma resposta, senão, teria que criticar de novo, ainda falou isso pro
colega Paulinho, se não tivesse nada na mesa iria criticar sobre o
Desfile de 7 de setembro. Sabe que muda a vida, o mundo está
mudando, poxa vida, mas, acha que é muito importante um
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Município pequeno como o nosso, estão falando tanto agora de
Turismo, não mostrarmos o que temos de bonito em nossa cidade
que são as crianças e o Desfile mostra isso e se olharmos pra
nossa cidade, quando qualquer Escola da Educação que fazem
aquela festinha as mães gastam dinheiro pra enfeitar os seus filhos
pra mostrar para os Munícipes e o Desfile ao seu modo de ver, está
ficando velho, mas, não muda, é importantíssimo para o nosso
Município porque, uma data como essa que vai ser principalmente
numa quinta-feira, o povo vai tudo emendar, vamos ter turistas
viajando, quem estiver em Queluz e ver o Desfile garante que vão
ficar muito felizes, até turisticamente falando isso é muito
importante. Mas, pra sua pessoa que nasceu aqui em Queluz, viveu
sua vida toda aqui, acha fundamental para o Município, é muito
simples, fala que vai ter o Desfile que a Praça vai estar cheia de
gente pra ver o Desfile, então, é sinal que o povo gosta, é sinal que
o povo quer ver. “Em seguida leu o Ofício enviado pela Sr.ª
Secretária de Educação”. Então, isso é importante porque, aceita,
pois, está sabendo da dificuldade que a Prefeitura vem passando e,
falam do Desfile, mas, se gasta pra ter o Desfile, não só os Pais,
mas, a Prefeitura também que, tem que buscar, tem que dar
alimento, água, então, tem um gasto. Mas, fica aqui pra o ano que
vem, pra se preparar pro ano que vem, fazer um Desfile bonito,
poder mostrar o que Queluz tem de bonito, mostrar os carros que
estão adquirindo, as ambulâncias, isso é importante, mostrar pro
povo que Queluz está indo pra frente, que não está parado mais no
tempo não, tem uma nova Administração e que vai pra frente se
Deus quiser, tem certeza disso. E, só para as pessoas que estão
ouvindo saber, tiveram acesso à alguns minutos atrás conversando
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com o Prefeito e ficou muito triste, não sabia que a Administração
anterior havia sido tão ruim, das seiscentas e quarenta e cinco
cidades paulistas, Queluz hoje é a seiscentas e trinta e nove, quer
dizer, estão apenas com cinco em nossa frente, só tem cinco
Municípios pior do que a gente, olha o quanto que caímos, quando
o ex Prefeito José Celso deixou pra ex Prefeita Bela era duzentos,
hoje já estamos em seiscentos e trinta e nove, meu Deus, como
andamos pra trás. Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo comentou
está com uma parte da matéria em mãos e viu que no ranking
nacional forma quatro mil e quinhentas e quarenta e quatro cidades
analisadas e Queluz ocupou a posição de quatro mil e quinhentos e
dezesseis, então, tem muito trabalho a ser feito. Novamente com a
Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou, então, Nobres
Vereadores e as pessoas que estão assistindo porque hoje não tem
ninguém presente no Plenário assistindo, mas, tem certeza de que
tem muitas pessoas assistindo pela internet, olha senhores a
situação que encontra Queluz e olha o passo que esta
administração está dando e tem aqui os Vereadores que estão
lutando por isso, ele não está dando os passos sozinho não, os
Vereadores estão trabalhando pra que isso aconteça. Então, é
importante essas informações, já falou várias vezes para o Prefeito
e gostaria muito que ele fosse na Rádio de Queluz, como gostaria
muito também que o Nobre Presidente Carlos Mateus também
fosse, sabe que é um homem ocupado, mas, gostaria que também
fosse, falar isso pra população, pois, a população precisa saber,
precisa saber o serviço que estão fazendo, como estes Vereadores
também deveriam ir, inclusive, a Vereadora Kácia já esteve lá, mas,
tem que informar mais, os Munícipes terem mais ciência do que
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realmente acontece aqui em nosso Município e é importante
porque, há muita dúvida e as mudanças tem que ser feitas, as Leis
mudaram e muito, então, os nobres colegas sabem, mas, talvez as
pessoas que estão assistindo não saibam, precisam acompanhar a
mudança, então, regras estão ultrapassadas, tem que mudar, não
mais como fazer. E, a mesma coisa está acontecendo no Brasil
hoje, tem comentário no Brasil inteiro, o que está acontecendo com
as mulheres essa Lei do Estupro que é uma Lei que não tem, a
multa dela é em réis, não tem como, tem que mudar, tem que
acompanhar a evolução do homem senão, não tem mais o que
fazer, mas, é importante pra que a gente cresça. E, por último,
gostaria aqui só pra complementar, diz assim, ele era um
verdadeiro Queluzense, não nasceu aqui, mas ele respeitava o
povo daqui, então, esse é o verdadeiro Queluzense, que sabe
respeitar o próximo e, infelizmente, se foi, fica aqui nossa
homenagem a ele e nosso Pesar a todos os familiares. No mais
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite.
Com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a
todos com uma boa noite. Gostaria de abrir também fazendo essa
homenagem, infelizmente, ao Dr. Jeferson que se foi e causou
muita comoção aqui pra cidade, para os populares, tanto pela rede
social quanto pessoalmente, era uma pessoa que prestou um
trabalho importante aqui na nossa cidade para a nossa população e
com certeza foi uma perca grande não só de um médico, mas, de
um grande amigo que ele se tornou de todos os Munícipes.
Também gostaria de prestar sua homenagem aqui nesse momento
e, tomara que ele esteja em um bom lugar e que Deus conforte o
coração dos familiares também que estão passando por este
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momento difícil. Também gostaria de informar a respeito de um
Ofício que enviou para o a Prefeitura no dia vinte e cinco próximo
passado a respeito da manutenção de veículos, pois, estava em
São José dos Campos e se deparou com uma Ambulância com a
porta traseira abrindo no meio da Rua e infelizmente era uma
Ambulância da cidade de Queluz, então, tem certas coisas que não
custam caro e precisa de uma manutenção porque Deus o livre e
guarde essa porta abre a maca corre e o passageiro acaba que no
numa situação delicada, indo buscar um tratamento fora e sai
muitas vezes três, quatro horas da manhã e de repente pode
acontecer uma coisa pior, então, precisam presar sempre pela
segurança da população, então, mandar este alerta para o
responsável pela manutenção, para o Prefeito, que isso já foi falado
aqui, pra que tomem as devidas providências. Gostaria ainda de dar
ciência a todos os nobres Vereadores aqui que no dia vinte e nove
estiveram em São Paulo junto com o Vice Prefeito o Guilherme, os
Vereadores Dominique e Kácia, foram entregar, protocolar o
Inventário do Município, o Plano Diretor de Turismo pra finalizar o
processo do Município e, passaram também na Secretaria de
Turismo e tiveram uma Audiência com o Secretário Adjunto, para
poderem ver o projeto da retomada do Projeto Guri e também
outros Projetos que estão disponíveis para participarem de concerto
na Sala São Paulo, encaminhou um Ofício para a Secretaria pra
que possam também estarem fazendo essa inserção na parte
cultural, vai ser muito importante tanto para os jovens quanto para a
Terceira Idade, estão disponíveis, vai ter visita monitorada, enfim,
queria dar ciência a todos os nobres colegas Vereadores que, é
uma conquista nossa, do trabalho que vêm realizando, é de todos,
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então, queria dar ciência a todos que estão correndo atrás, cada um
fazendo um pouquinho é que vão conseguir colocar Queluz no lugar
que ela merece, são várias notícias tristes, um índice que deixa a
todos muito tristes, mas, cabe aos Vereadores durante estes quatro
anos começar dar um novo rumo e acredita que todos aqui estão
engajados nisso aí, o Prefeito, o Vice Prefeito, a população também
acredita e com certeza vão começar a dar a volta por cima, todos
podem ter certeza. No mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou
a todos uma boa noite. Com a Palavra Livre o Nobre Presidente
Carlos Mateus que cumprimentou a todos com uma boa noite. Mais
uma vez quer agradecer a presença de todos os Vereadores aqui,
pelo empenho de todos, a dedicação de todos, a dedicação do
Prefeito como o Vereador Silvio falou, do Vice Prefeito também que
está lá sempre de portas abertas pra lhes receber e esclarecer o
que está sendo feito. E, no que depender de Ofício, de
Requerimento,

estão

sempre

dispostos

a

fornecer

essas

informações. E, é isso, correndo pra melhoria, não vai melhorar se
não tentar e o caminho é este mesmo e, acredita realmente nesta
Gestão e, por isso que faz questão assim como os outros
Vereadores também de citar sempre as satisfações e o empenho de
toda a Administração, tanto desses Vereadores, do Executivo lá, do
Prefeito e do Vice Prefeito, dos Secretários também que a situação
está complicada para eles igual pra todo mundo, então, no primeiro
ano de Gestão como os Vereadores mais experientes aqui sabem
que, ainda é mais difícil e, as pessoas às vezes não entendem,
mas, cabe esse esclarecimento, realmente o Vereador está com
toda razão, que tanto este como Presidente desta Casa quanto o
prefeito tinha que estar esclarecendo mais a população usando o
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caminho de informação que é a Rádio Caminho do Sol, vai se
corrigir. E, agradecer aos funcionários aqui também que, estão
sempre atentos e sempre os esclarecendo também, fala que apesar
de serem Vereadores, eles estão aqui subordinados a estes, mas,
eles também cedem experiências a estes Vereadores e com
humildade vão quase que trocando experiências na vida pessoal
que, também serve pra vida administrativa e também com a
experiência da administração que, a maioria dos funcionários aqui
são novos na Casa (rsrsrs). No mais agradecer a todos os
Vereadores presentes, aos Secretariados, aos funcionários da
Prefeitura, aos funcionários desta Casa e a todos que estão
assistindo pela internet, acredita que estejam porque aqui no
Plenário a situação é complicada. Uma boa noite a todos. Anunciou
ainda a (14ª) Sessão Ordinária de 18/09/17 – (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 13ª
Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva,
em 04 de setembro de 2017, às vinte horas e trinta minutos.
Presidente:
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