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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos dezoito dias do corrente mês de setembro de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e dez minutos na Sala das Sessões,
Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Décima Quarta 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. O Nobre Presidente Carlos Mateus
cumprimentou a todos com uma boa noite, aos Vereadores, aos
Servidores, aos que estão assistindo pela internet e, agradecer a
presença do José Celso aqui nesta Casa de Leis. Em seguida,
foram colocadas em discussão e votação as Atas das Sessões: Ata
da 13ª Sessão Ordinária de 04-09-17, Ata da 38ª Sessão
Extraordinária de 29-06-17; Ata da 47ª Sessão Extraordinária de 0409-17, Ata da 48ª Sessão Extraordinária de 14-09-17, Ata da 49ª
Sessão Extraordinária de 14-09-17 e Ata da 50ª Sessão
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Extraordinária de 14-09-17, que submetidas à apreciação do
Plenário foram aprovadas por unanimidade e nominalmente. 1)
Requerimento nº 117/17 – de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto –
Oficiar ao Executivo, sobre a necessidade de manutenção e
adequações nos pontos abaixo descritos. Cumprimentou a todos
com uma boa noite, aos Vereadores, aos Servidores, aos que estão
assistindo pela internet e ao amigo José Celso que está aqui hoje.
Em discussão o Requerimento o Nobre Edil Paulo comentou, é
como foi feita a leitura desse Requerimento, as necessidades que
vem acontecendo nessas Praças. É tão importante quando chegam
numa cidade e encontram as Praças todas limpinhas, tudo
arrumadinho, é tão gostoso, não só para quem mora aqui, mas,
também para os visitantes, que na realidade é triste fazerem um
comentário e ver que a situação das Praças se encontram num
estado deplorável. Então, entra com este Requerimento pedindo a
todos os nobres colegas que, tem certeza que são conhecedores do
que está acontecendo em nossa cidade, que venha a dar esse voto
favorável e fica um alerta ao Prefeito que, tem certeza de que ele
está com muito boa vontade em atender os pedidos destes Edis e,
com certeza futuramente ele vai olhar pelas Praças e precisa. E, em
relação à Praça Geraldo da Silva no Bairro da Figueira, lá está um
descaso muito grande, se os Vereadores não olharem pela cidade
vai ficar difícil, é como o Vereador Silvio disse na última Sessão,
terão que trabalhar por oito anos pra recuperar o tempo perdido,
está de pleno acordo com o Vereador, vão ter que trabalhar,
mostrar para o Prefeito que precisam ser feitas essas obras. Como
ali na Praça Joaquim Nogueira, é um descaso, inclusive, está
servindo como banheiro para os andarilhos, de manhã cedo é um
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mau cheiro tremendo e, o bom é a Prefeitura ter um funcionário
eficiente e que trabalhe neste setor e que faça a limpeza, inclusive,
muitas vezes pede para ele e vai lá e faz a limpeza pra não ficar
aquele mau cheiro, porque, aquele é um setor muito movimentado
e, outra coisa, escorpião, aquelas pedras servem pra depósito de
escorpião, os bancos cheios de farpas, então, não pode acontecer
isso. E, na Praça na Custódio Martins, está um descaso danado,
tudo sujo, os bancos estão todos sujos, precisa ser feita uma poda
naquelas árvores. Tem também a Praça da Bíblia, que está um
descaso muito grande, está tudo abandonado, até a placa não
existe mais, então, ali, é como pediu em seu Requerimento, que
colocasse tomada, a parte Cristã eles não estão frequentando mais
aquela Praça porque, não tem como colocar uma tomada, um
aparelho pra falarem da Palavra de Deus, então, é desagradável.
Enfim, todas essas Praças, a placa ali no Recanto dos Pássaros,
inclusive, foi na época do Prefeito Marinho, do Vice Silvinho, entrou
com o projeto e foi feita aquela Praça. A Praça do Alto do Santo
Antônio, projeto seu também, foi na época do Prefeito Marinho e
Vice Silvinho, foi tudo feito com tanto carinho e hoje não se
encontra quase nada. Fez um Requerimento quanto a parte da
iluminação e a Secretária de Obras da Prefeitura disse que ali não é
necessário a iluminação porque, já tem a iluminação e, não tem
iluminação, a Secretária provavelmente ela foi de dia e, de dia ela
não vai ver, realmente não existe, não tem nem poste na Praça,
está toda suja, os bancos tudo sujo, cheia de urina, cheia de fezes
de cachorro, então, é desagradável. Pede aos nobres colega
Vereadores pra que deem voto favorável ´pra que possa melhorar
as Praças da cidade de Queluz. O Nobre Edil Luis Gustavo
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comentou, o nobre Vereador Paulo está com a razão e, com certeza
é muito importante essa parte de revitalização das Praças aqui na
cidade Queluz. E, acredita que, tem um Projeto já em São Paulo no
Nit do Município de interesse turístico, que ele está caminhando e
acredita que vai receber esse pedido e, vai ter seiscentos e
cinquenta mil reais mais ou menos pra ser investido n a
revitalização na parte de infraestrutura e, também promovendo
evento aqui dentro do Município, então, esse dinheiro é destinado
para justamente essa área. Então, a indicação do nobre Vereador
Paulo em relação as Praças ela é válida sim, inclusive, já incluiu
todas as Praças da cidade, então, acredito que é muito válido e que
o prefeito vai sim tomar as providências. O Nobre Edil Adalberto
Rodrigues comentou o nobre colega Paulo está com toda razão. E,
logo no começo quando entrou aqui pediu para que verificassem e
olhassem pelas Praças, mas, estão todos deterioradas, inclusive,
aquela que foi colocada na época do José Celso uma placa do pai
dele e a mesma foi roubada lá na Figueira, não tem placa, não tem
mais nada, então, quer dizer, tem que colocar e por gente e tem
que ter punição também porque, não adianta nada arrumar certinho
e ter um bando lá e destruir tudo, uma coisa que gasta dinheiro, que
o Prefeito está gastando. Então, acredita que vai dar tudo certo,
estão aqui é pra isso mesmo, os Munícipes muitos cobram e, têm
que cobrar o Prefeito mesmo e, é que nem sujeira, falam, mas, a
população também tem que colaborar porque, o lixeiro acabou de
virar o caminhão já jogam lixo de novo, está cansado de ver isso,
então, muitas coisas, a população tem que ajudar, dar educação
para os filhos pra não ficarem quebrando as coisas. Inclusive, na
época do Prefeito José Celso, a área de lazer que tinham naquela
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Praça do Calçadão, hoje não tem um aparelho daquele de exercício
funcionando, estão todos quebrados. Agora, vem os visitantes de
São Paulo ai assim como esteve esses dias, inclusive, foi pegar a
pessoa, o cara falou que iria na Praça este Vereador disse a ele pra
que não fosse lá não, que fosse em outra, quer dizer, poxa vida, no
centro da cidade. É igual você entrar numa casa, a primeira coisa
que se olha é a sala, se a sala estiver boa o resto lá pra dentro está
bom

também,

tem

que

estar

mil,

sempre

bem

limpinho,

arrumadinho, bem certinho. Então, concorda com o colega Paulinho
assim como concorda com os demais colegas Vereadores, pois,
estão aqui trabalhando, tem olhar certinho, explicar e não ter medo
não, se tiver alguma pessoa fazendo vandalismo tem que chamar a
Polícia e entregar, porque, aqui na Praça de baixo roubaram quatro
placas de mármore, o Vigia saiu dali pra cobrir férias lá na Figueira,
foram ali e roubaram quatro placas de mármore, fezes, urina, é o
que mais tem por ali, não tem iluminação não tem nada, uma
escuridão só a noite, é perigoso até um cara fazer uma sacanagem
com quem vem da Escola, tudo isso aí, então, isso aí se chama
segurança, segurança da cidade. Então, o nobre colega Paulo está
certo, começou a falar das placas e foi parar lá em outras coisas,
mas, estão aqui é pra isso, quando o Munícipe pede têm é que
correr atrás mesmo, não podem deixar não porque senão, vai
ficando cada vez pior. E, acredita também que o Prefeito está com
toda vontade de trabalhar, talvez esteja faltando algum recurso que
ainda não chegou pra ele conforme o nobre colega Silvio falou aí,
mas, precisam ver e cuidar da cidade porque senão, ela já está tão
mal falada pra fora aí, então, fica ruim para os Vereadores, se o
Vereador não atuar não vai pra frente, então, precisam atuar
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porque, às vezes o Prefeito não sabe o que está acontecendo e a
pessoa está falando. Então, o nobre colega Paulinho está de
parabéns e espera que, não é um desabafo que está fazendo não,
está falando a verdade, precisam olhar para os Munícipes e para a
cidade, precisam olhar direitinho, tentar pedir para o Prefeito olhar
direitinho o que precisa ser arrumado. A nobre Edil Kácia Maria
comentou se houver a possibilidade gostaria de pedir ao nobre
colega Paulo pra incluir no Requerimento dele novamente o
Parquinho do Calçadão porque, lá tinha umas placas de madeira ou
de mdf, que estava tapando a parte que está quebrada do
Parquinho e a molecada foi lá e chutou a placa e a mesma saiu um
pouco do lugar de onde estava tapando o buraco para as crianças
não irem e as madeiras estão todas quebradas e lá no Parquinho
isso vai causar problema. Então, o Prefeito tem que tomar conta
deste Parquinho e decidir o que vai ser feito, pois, o parquinho não
pode ficar do jeito que está, tem que tomar providência quanto a
isso, pois, está tudo quebrado. O Nobre Edil Paulo Roberto
comentou que tudo bem, poderia incluir em seu Requerimento o
pedido da nobre colega Kácia, inclusive, vai reforçar seu
Requerimento da Sessão passada. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 2)
Requerimento nº 118/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto –
Oficiar à Agência do Banco Bradesco sobre a morosidade no
atendimento e necessidade de adequações. Em discussão o autor
comentou este Requerimento é para a Diretoria do Bradesco. É um
desrespeito ao cidadão Queluzense assim como todo cidadão que
necessita do trabalho do Bradesco, é um descaso, não tem um
banheiro, fica ali aguardando uma hora, uma hora e meia e, tem
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pessoas que precisam usar o banheiro elas tem que sair da
Agência pra procurar um banheiro e quando volta já tem que tirar
nova senha e, também a falta do Caixa principalmente em dias de
pico, poderia ter pelo menos do Caixas ali pra atender as pessoas,
porque afinal de contas existe uma Lei e não estão cumprindo com
a Lei. O Nobre Edil Silvio José comentou o nobre colega Paulinho
está completamente com a razão porque, tem um pico de
atendimento do dia 1º ao dia 10 aonde as pessoas recebem seus
salários e agora, vai triplicar esse atendimento porque, a Folha da
Prefeitura foi pro Bradesco, se já estava difícil, porque, infelizmente
só funciona um Caixa, em poucos momento tem dois Caixas no
Bradesco funcionando, então, geralmente quando entram na fila é
uma hora no mínimo e também, o espaço é curto para as pessoas
ficarem, é um tumulto danado, não tem banheiro como o colega
Paulinho falou e, acha o Bradesco uma Empresa grande e tem
certeza que tem aqui terreno ou casa para eles poderem comprar e
fazer uma Agência descente no nosso Município, pois, agora, não
são mais cinco, seis mil habitantes, já passaram de doze mil
habitantes, então, está na hora porque, ela quer cada vez mais,
mas, tem que dar pelo menos condições pra população ser pelo
menos bem recebida lá dentro do Banco. Então, parabéns ao nobre
colega Paulinho pelo Requerimento, mas, além de mandar pra
Diretoria do Bradesco poderia mandar também pro Gerente do
Bradesco. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou serão mais
quinhentos clientes para o Banco. O Nobre Edil João Batista
comentou pegando o que o nobre colega Paulinho falou e também
o colega Silvinho sobre os funcionários da Prefeitura que irão
receber no Bradesco, poderia funcionar também vinte e quatro
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horas, voltar a funcionar vinte e quatro horas porque, ainda mais
agora que vai ter bastante funcionário, então, pedir que se possível
colocar o banco pra funcionar vinte e quatro horas, pois, funciona só
até às vinte e duas horas. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou
quando for colocado em discussão, que haja concordância que
cada um veja o que está necessitado para colocar no Requerimento
e fazer o melhor. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade dos presentes. 3) Requerimento nº
119/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto – Oficiar ao Poder
Executivo em conjunto com a Secretaria Municipal de obras sobre a
manutenção do campinho de areia do Bairro CDHU. Em discussão
o autor comentou essa Quadra de Areia fica na conhecida Casas
Populares, ali é Quadra de Areia “Benedito Pinto”, muitas pessoas o
conheceu como “Ferpa”. Então, ali também é uma Quadra daquele
setor e que consta não existe nenhuma área de lazer, não tem, foi o
que falou gosta de apreciar um jogo e ver as pessoas jogando ali e,
não

tem

a

menor

condições

de

ficar

naquela

situação,

principalmente areia que está toda contaminada, tudo podre, não
tem um banco, não tem luz, não tem nada, o vestiário está numa
situação difícil. Então, tem o prazer, fica feliz de fazer um
Requerimento e ser atendido pelo Executivo, crê que o Laurindo vai
atender seu pedido porque, ele está fazendo diversas obras na área
do esporte, então, vamos rogar ele pra que atenda o pedido e faça
um bom trabalho naquela área, pois, precisa, principalmente as
pessoas que moram naquele setor e que não tem nenhum lazer,
que possam contribuir, estão fazendo a parte de Vereador. Em
discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade
dos presentes. 4) Indicação nº 060/17 – de autoria da Nobre Edil
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Kácia Maria – Que a Diretoria da Creche Dona Siomara em
conjunto com a Secretaria de Educação analise a possibilidade de
atendimento de meio período para alguns alunos. 5) Indicação nº
061/17 – de autoria da Presidência com apoio dos demais Nobres
Vereadores – Que o Poder Executivo em conjunto com a Empresa
Elektro realiza colocação de luminárias e postes de luz, se
necessário, nos pontos abaixo mencionados. 6) Projeto de Lei
Legislativo nº 012/17 – de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto –
“Proíbe a alteração de nomes já existentes em logradouros na
cidade de Queluz/SP”. Foi realizada a leitura dos Pareceres Jurídico
e das Comissões Permanentes. Em 1ª Discussão o Nobre Edil
Silvio José comentou o Projeto de Lei é de autoria do nobre colega
Paulinho, sendo assim o mesmo não pode assinar como Relator do
Parecer da Comissão, o Projeto é bom, está de pleno acordo,
porque o Projeto, realmente aqui virou uma bagunça, entra aqui
uma pessoa acha que deve dar o nome pra fulano e ciclano, passa,
tem muitas firmas aqui, isso é um transtorno, causa prejuízo para as
Empresas, pro Município também, porque não? Mas, o Projeto é
ótimo, está de pleno acordo com o Projeto, só que acha que o
nobre colega Paulinho não pode assinar como Relator, pois, o
mesmo é autor do Projeto. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou
se não é possível, tem uma área Jurídica e que não constou nada.
Indagou ao Nobre Presidente se poderia fazer o uso da palavra pra
falar sobre o projeto de Lei. O Nobre Presidente Carlos Mateus
comentou que sim. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou o
objetivo desse Projeto de Lei fala que os nomes dados aí nos locais
não sejam trocados por outros nomes de denominações. Veio
através deste Projeto evitar que os Queluzenses, os moradores dos
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referidos locais não tenham o trabalho de trocar seus endereços ou
poderá causar muitos transtornos para os mesmos gerando
desconforto. Além disso, como ficam com relação aos familiares do
homenageado? E, isso aconteceu na época de sua primeira Gestão
e não tinha conhecimento, infelizmente, votou favorável ao pedido
do Presidente na época por falta de conhecimento, isso aconteceu
com a Rua Mário Fabri e, houve um transtorno aqui nesta Casa de
Leis com os familiares. Então, devido a isso aqui não vai haver mais
transtornos votando favorável. O Nobre Presidente Carlos Mateus
informou que o nobre Edil Paulo não poderia ser o autor do Projeto
e fazer parte da Comissão, então, iria nomear o nobre Edil João
Batista como Relator na Comissão. E, daria um recesso de cinco
minutos pra poder arrumar o parecer das Comissões. Tendo início o
recesso às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Retornando
à Sessão às dezenove horas e cinquenta minutos. O Nobre Edil
João Batista comentou como dito pelo nobre colega Paulinho, ele
está com a razão, ele está certo sim, pois, se já tem uma Rua ou
uma praça com um nome, como é que vai tirar depois? Está de
acordo com o nobre colega Paulinho sim, pois, a pessoa às vezes
vai embora e quando volta já não é o nome mais, então, este
Projeto é importante pra todos aqui. O Nobre Edil Adalberto
Rodrigues comentou acha correto e, este Projeto veio na hora
certinha porque, esse negócio de trocar nome de Rua de repente a
pessoa, é que nem o nobre colega falou, a pessoa às vezes vai
embora e quando volta já não é o nome mais, então, veio a calhar
certinho, parabéns ao nobre colega Paulinho por este Projeto. Em
1ª Discussão e 1ª Votação foi o Projeto de Lei Aprovado por
unanimidade dos presentes. 7) Projeto de Lei nº 042/17 - de autoria
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do Executivo Municipal que “Institui o Consórcio Imobiliário para
urbanização e edificação de unidades imobiliárias e dá outras
providências” - (Com cópia aos Edis), em conformidade com o
Ofício GP/SMAJ nº 182/17 – Regime de Urgência. O Nobre
Presidente Carlos Mateus comentou daria um recesso de cinco
minutos pra poderem entender melhor o Projeto de Lei. Tendo início
o recesso às vinte horas e cinco minutos. Retornando à Sessão às
vinte horas e vinte e cinco minutos. Em discussão o Nobre Edil
Silvio José comentou não compreendeu muito este Projeto, ainda
tem muitas dúvidas, então, gostaria de pedir Vista do Projeto de Lei.
Em discussão e votação foi o pedido de Vista Aprovado por
unanimidade dos presentes. 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), em conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 182/17 –
Regime de Urgência. Foi realizada a leitura dos Pareceres Jurídico
e das Comissões Permanentes. Em 1ª Discussão e 1ª Votação foi o
Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos presentes. 10)
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” - (Com cópia aos Edis), em conformidade com o
Ofício GP/SMAJ nº 187/17 – Regime de Urgência. O Projeto de Lei
foi retirado de Pauta pela Presidência por falta de Impacto
Orçamentário. 11) Ofício AT – 000733/2017 – CCR Nova Dutra - Em
resposta ao Ofício PC nº 26/17 – Requerimento nº 002/17. 12)
Ofício nº 434/2017/DL-mms – de autoria da Câmara de Vereadores
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de Pindamonhangaba – Encaminha Moção de Repúdio nº 34/17.
13) Ofício GP nº 424/17 – de autoria do Executivo Municipal – Em
resposta às Indicação nº 048/17; Indicação nº 049/17; Indicação nº
050/17; Indicação nº 051/17; Indicação nº 052/17; Indicação nº
053/17; Indicação nº 054/17 e Indicação nº 055/17. 14) Ofício GP
Especial/2017 - Agradecimento – de autoria do Executivo Municipal
– Agradecendo pelo reconhecimento ao trabalho realizado e pelo
sucesso da 144ª Festa de São João Batista. 15) Ofício GP nº
421/17 – de autoria do Executivo Municipal – Em resposta ao
Requerimento nº 100/17, do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre
viabilidade na transformação da Praça Profª Maria Apª J. Monteiro
em Quadra Esportiva. 16) Ofício Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil – Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios –
Em resposta ao Ofício Especial/2017 de 02-06-17 – Solicitando
Máquina Agrícola. 17) Ofício-SUP/SLT – 0629 – 29/08/2017 –
Secretaria de Logística e Transportes – Departamento de Estradas
de Rodagem – Em resposta ao Ofício SV 055/17 de autoria do
Nobre Edil Luis Gustavo. 18) Projeto de Lei nº 047/17 – de autoria
do Executivo Municipal – “Dispõe sobre a realização de serviços
com ônibus e caminhão do Município de Queluz à particular e dá
outras providências” – (Com cópia aos Edis). Somente Leitura. 19)
Projeto de Lei Legislativo nº 013/17 – “Altera o Artigo 1º da Lei nº
658/14 – (Com cópia aos Edis). Somente Leitura. 20) Projeto de Lei
Legislativo nº 014/17 – “Altera o Artigo 1º da Lei nº 671/14”. (Com
cópia aos Edis). Somente Leitura. 21) Projeto de Lei Legislativo nº
015/17 – “Altera o Artigo 1º da Lei nº 607/13 – (Com cópia aos
Edis). Somente Leitura. 22) Projeto de Resolução nº 009/17 –
“Altera o Parágrafo 3º do artigo 4º; inciso XII do artigo 3º da
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Resolução nº 001/15, e dá outras providências – (Com cópia aos
Edis). Somente Leitura. 23) Projeto de Resolução nº 010/17 –
“Regulamenta na Câmara Municipal de Queluz, as atribuições do
Pregoeiro e Equipe de Apoio” – (Com cópia aos Edis). Somente
Leitura. 23) Projeto de Resolução nº 011/17 – “Regulamenta na
Câmara Municipal de Queluz, as atribuições da Comissão
Permanente de Licitação” – (Com cópia aos Edis). Somente Leitura.
24) Projeto de Resolução nº 011/17 – “Regulamenta na Câmara
Municipal de Queluz, a função de Auxiliar de Arquivo e dá outras
providências” – (Com cópia aos Edis). Somente Leitura. 25) Ofício
nº2899-A/2017- egt – Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo – Direta de Inconstitucionalidade nº 201097472-2017.8.26.0000 (Digital). Em seguida foi dado início ao Grande
Expediente com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Solicitou um
Requerimento ao Executivo pra que fosse colocada uma lixeira na
Rua Mário Fabri de frente à casa de número 257 perto do antigo
Matadouro aqui próximo à residência do seu Zé Maria que, estão
com dificuldades por causa do lixo porque, estão deixando as
sacolas de lixo lá e o lixeiro não está pegando ou às vezes atrasa
pra pegar e está dando mau cheiro e tem crianças, então, pediram
pra que fossem colocadas duas lixeiras ali próximo deles ali com a
máxima de urgência. Então, gostaria de fazer um Requerimento ao
Executivo pra que coloque com urgência essas lixeiras perto do
pessoal do antigo Matadouro. Em discussão e votação foi o
Requerimento

Aprovado

por

unanimidade

dos

presentes.

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando
comentou que gostaria aqui, como foi autorizado pelos Vereadores
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a venda do terreno da Creche, gostaria num Requerimento ao
Executivo que, essa verba que foi concedida à Prefeitura que, se
ela foi usada na Educação ou se esta verba se encontra em caixa
ou se foi usada em algum outro órgão da Prefeitura. Gostaria que o
Executivo mandasse uma explicação pra cá, pois, tem munícipes
lhe cobrando sobre essa situação porque, vendo o terreno e não foi
feito nada e perguntou se os Vereadores não estão vendo isso, se
não estão fiscalizando. Então, gostaria que este Requerimento
fosse para o Executivo pra ele poder explicar pra que estes
Vereadores tenham informação pra dar aos Munícipes que sempre
estão perguntando. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando comentou ainda que
gostaria de Oficiar, como está chegando as chuvas, ano passado
aconteceram muitas coisas na cidade, então, gostaria que o
Executivo explicasse se o corpo da Defesa Civil está completo pra
poder atender a população, como ano passado teve umas falhas e
o pessoal reclamou, inclusive, alguns Munícipes vieram reclamar,
lhe pararam nas Ruas essa semana perguntando se está completo
o corpo da Defesa Civil pra poder atender os Bairros que mais
correm risco que, as chuvas irão chegar e podem ocorrer chuvas
perigosas pela frente. Então, é uma coisa que precisa se cuidar
porque, tem lugares na cidade que precisam, então, gostaria que o
Prefeito explicasse como está essa situação da Defesa Civil no
Município está completa, as pessoas adequadas pra fazer esse
serviço. Então, poderia até ser um Requerimento mesmo que,
ficaria mais fácil pra ele poder responder. Gostaria também do
apoio de todos os nobres colegas Vereadores. Em discussão e
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votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos
presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis
Fernando comentou que no mais gostaria de agradecer pela
Palavra Livre, agradecer pelo apoio de todos os Nobre Edis em
seus Requerimentos e desejar a todos uma boa noite. Em seguida
com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Solicitou um
Requerimento, que ali no Recanto dos Pássaros tem dois vaso que
estão à um metro e pouco da Rua, dois vasos enormes de frente á
vidraçaria do Cláudio e, os moradores estão reclamando desses
vasos, pois, não pode ficar do jeito que está quase que no meio da
Rua, então, quer dizer, quem vem de carro tem que desviar dos
vasos, inclusive, foi fazer uma corrida lá e os moradores
reclamaram dizendo que não tinha condições e que já fazia tempo
que os vasos estavam lá. Enfim, solicitar à Secretaria de Obras pra
que retira esses vasos de lá, pois, está prejudicando. Comentou
que gostaria ainda de reiterar o pedido dos dois quebra-molas, pois,
houve um acidente no sábado naquela Avenida da Canção Nova
onde o cara caiu com a moto e hoje atropelaram mais um
animalzinho e o rapaz ficou irritadíssimo e disse até que iria falar
com o Prefeito porque, poxa vida, está pedindo isso desde o mês
de janeiro, então, hoje atropelou e o cara ontem caiu com a moto lá
embaixo, foi fazer a curva veio correndo demais, caiu. Então,
gostaria de reiterar o pedido. Em discussão e votação foram os
Requerimentos

Aprovados

por

unanimidade

dos

presentes.

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou que no mais, gostaria de elogiar o que o Prefeito está
fazendo, entrou dentro da escola da Palha e pôde ver o telhado,
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muito bom e muito bem arrumado, que coisa linda, muito bem feito
e aquilo vai beneficiar os alunos, os Professores, então, falam aqui,
criticam, mas, têm que elogiar também, então, gostaria de elogiar o
Prefeito pela telhado que foi colocado lá. Gostaria ainda de
agradecer a todos os Vereadores que estão trabalhando, fala
sempre aqui que trabalham, inclusive, encontrou a turma na cidade
e todos dizendo que os Vereadores estão trabalhando, então,
graças a Deus e, o que podem fazer estão aqui pra fazer, passam
as coisas pro Executivo e assim ele faz o trabalho dele também. No
mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa
noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto
cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que com
referência aos vasos no Recanto dos Pássaros o nobre colega
Adalberto está correto, tem que tirá-los de lá antes que aconteça
algum acidente. Gostaria que fosse Oficiado à Sabesp porque, em
frente à casa do Sr. Armando Izídio a Sabesp fez um trabalho ali e
ao invés de usar o computador usou o pneu do carro, então, como
tempo ficou uma valeta grande, inclusive, ficou sabendo que o
Prefeito ele está dando em cima lá da Sabesp, mas, até agora
nada, então, gostaria que fosse oficiado à Sabesp reforçando o
Prefeito pra que seja feito em frente à casa do Sr. Armando.
Solicitou um Ofício também, inclusive, já fez um Requerimento, ali
na Igreja Santo Antônio no Bairro Santo Antônio, com relação aos
três corrimãos, voltaram a lhe pedir, pois, tem muitas pessoas
idosas naquela região, enfim, que o Prefeito dê uma atenção maior
quanto ao corrimão, pois, está fácil e tem certeza que ele irá
atender. Gostaria ainda de Oficiar que, ali na Rua Corifeu de
Azevedo Marques, na descida da casa do saudoso Helinho
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Ferreira, de frente ao bar do Celso, ali é uma escuridão tremenda,
logo em seguida tem um asfalto e de frente tem um ponto de ônibus
e está muito escuro. Então, se possível que fosse colocada uma
luminária naquele local. No mais agradeceu a todos pela
manifestação de sempre quere fazer o melhor, agradecer ao
Prefeito e primeiramente ao Criador pela saúde. Agradeceu pela
Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a
Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria cumprimentou a todos com
uma boa noite. Comentou que gostaria somente de fazer um
Requerimento de Informação à Prefeitura Municipal a respeito de
uma reclamação que chegou até sua pessoa, com relação aos
IPTU que estão sendo cobrados lá no Bairro da Fazenda São José
que, alguns moradores estão sendo cobrados o IPTU e outros não
da mesma Rua, então, gostaria de uma informação do Executivo se
isso está acontecendo ou não e porquê que está acontecendo, qual
a justificativa. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade dos presentes. Novamente com a
Palavra Livre 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 a Nobre Edil Paula Elias
cumprimentou a todos com uma boa noite. Solicitou uma Indicação
ao Executivo com relação à iluminação descendo na entrada da
cidade, descendo o Posto Santa Rita, no Viaduto, ali está muito
escuro, está tudo apagado. O Nobre Presidente Carlos Mateus
comentou esses dias passou e viu que estava apagado, acha que o
disjuntor está desarmando, observou que tem um disjuntor ali,
acredita que seja isso. Continuando com a Palavra Livre a Nobre
Edil Paula Elias comentou uma Indicação pra ver isso. Comentou
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ainda que uma outra preocupação é que agora vem a primavera e
depois o verão, muito quente, então, assim, começar a se
preocupar com o carro fumacê porque, já começou aparecer muitos
pernilongos. Então, oficiar ao Executivo pra já começar a pensar
nisso e tomar as devidas providências. No mais agradeceu pela
Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Edil João Batista que cumprimentou a todos
com uma boa noite. Solicitou um Ofício de agradecimento ao
Encarregado Evandro e a Secretária de Obras Paula, pelo trabalho
que eles vêm desempenhando e que está muito difícil, talvez muita
gente não saiba, mas, não estão disponibilizando de gente e o
trabalho deles está sendo o mesmo e difícil, vem sempre aqui na
Rua e está sabendo disso, não estão disponibilizando de gente pra
trabalhar com eles. Então, gostaria de oficializar agradecendo pelo
trabalho que eles vêm fazendo. Gostaria ainda de anunciar ao
pessoal de Queluz e Bairro União, que em outubro o Prefeito disse
que já começa a colocação das luminárias nos respectivos postes lá
no bairro. E, também falar para o prefeito pra que dê uma adiantada
lá no Campo de futebol do Bairro da União, arrumar aquele
vestiário, arrumar o Campo pra que pelo menos no final do ano
tenha o jogo dos Solteiros e Casados lá porque senão, vai ficar
mais três, quatro anos parado aquilo lá. No mais agradeceu pela
Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José cumprimentou a todos com
uma boa noite. Comentou que, aqui já um pedido nesta Casa,
inclusive, foi feito pelo Adalberto se não lhe falhe a memória, de
fazer uma lombada, tartaruga de quem vem da Porteira para o
Centro, quando chega ali na Rotatória na saída Via Dutra, tem uma
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rotatória, então, antes dali tem carro subindo pra Dutra e, a verdade
é essa, não gosta muito de lombada na cidade, mas, como teve
várias batidas de carro, inclusive, já viu, o que está acontecendo é o
seguinte, o carro vem subindo e a pessoa que está vindo da
Porteira não para e o carro que subindo também não para e, tem
placa, a preferência é de quem está subindo pra Dutra. Então, pela
primeira vez vai concordar, pois, vêm as coisas acontecerem e
precisam tomar atitudes e, o Prefeito está certo e o lugar que mais
precisa mesmo, pra proteção do Trânsito mesmo, de não haver
problema, além do carro estar subindo tem os que estão descendo
do Cemitério também que é a preferência de quem está descendo
do Cemitério também, quando você tem descendo preferência,
subindo preferência e quem está vindo da Porteira tem que parar,
mas, quando a pessoa vem um pouquinho mais rápido aí fica difícil,
é só por Deus que ainda não aconteceu com sua pessoa. Então,
vem notando isso daí e fora que passa por lá todos os dias, fora
isso também tem Munícipes que pediram, pois, está muito perigoso
aquilo lá. A segunda coisa que gostaria de falar é a seguinte,
mandar um Ofício de Agradecimento ao Deputado Estevão Galvão
pela ajuda que ele está dando pra nossa cidade, pra falar a verdade
para os nobres colegas, o Deputado Estevão lhe telefonou
perguntando se era isso que queriam e a Secretária lá de sua casa
que atendeu, então, tudo que ele faz aqui pra Queluz primeiro ele
lhe pergunta porque, é este Vereador quem pede votos para ele,
então, ele liga perguntando e, ele vai ajudar muito a cidade de
Queluz. Então, podiam mandar um Ofício de agradecimento não só
em seu nome, mas, em nome de todos os Vereadores,
homenageando e agradecendo ele pelo apoio que vem dando pra
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Queluz. No mais, agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos
uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis
Gustavo cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que
primeiramente gostaria de fazer um Ofício à Sabesp a respeito da
Rua de frente à Farmácia do Zé, que ela também abriu pra fazer
manutenção e largou o buraco e, o Zé veio falar com sua pessoa
dizendo que uma senhora quase caiu de frente à Farmácia, então, o
Zé veio lhe pedir pra que tomasse providência quanto aquilo que,
está tudo irregular. Então, quer que seja encaminhado um Ofício,
pois, ali está bem de frente à Farmácia na descida, que eles
possam fazer um trabalho adequado ali e a manutenção também
após o encerramento das obras, então, que eles tenham o
compromisso com a cidade, pois, vira Sessão, abre Sessão, tem
que falar da Sabesp aqui e é muito desagradável uma Empresa do
porte e da capacidade técnica que eles tem e faltar boa vontade
com relação à cidade. Então, que eles tenham um pouco de
consciência e comecem a fazer as coisas de maneira adequada.
Iria falar sobre as Praças também, mas, o nobre Edil Paulo Roberto
já fez as indicações referente às Praças, então, está de parabéns.
Hoje, também, no terminal Rodoviário a Prefeitura promoveu a troca
das lâmpadas o qual havia reivindicado aqui, então, Prefeito está de
parabéns, ele tem dado uma atenção com relação a questão da
iluminação da Rodoviária. Gostaria ainda de reiterar o Ofício para a
Nova Dutra onde ela respondeu que não é de domínio dela, então,
vai encaminhar junto uma multa que tomou naquele pedaço da
Polícia Rodoviária Federal pra ela dizer de quem é o domínio então,
porque, não podem esperar acontecer um acidente, outra vez
estava vendo uma criança ali na travessia, passam com excesso de
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velocidade e lá no cruzamento eles passam direto, principalmente à
noite, já houve acidente. Então, não custa nada colocarem uma
lombada ali que, vai dar um respeito maior para o trânsito de
caminhões e para os carros que passam em alta velocidade dentro
de nossa cidade e, é um pedido que foi feito logo no início quando
entrou aqui, na primeira Sessão, então, que está vindo agora, que
eles olhem e tomem providências porque senão, vão ser obrigados
à encaminhar para o Ministério Público porque, depois que
acontecer não adianta mais. Então, estão aqui pra poder prevenir
que as coisas piores não aconteçam em nosso Município. No mais
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus
cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que gostaria
de agradecer a presença de todos os Vereadores, como todo
mundo já citou, falaram de toda as partes da cidade hoje, de norte e
sul, leste e oeste. Então, não tem muito o que falar só agradecer e
ressaltar que realmente os Vereadores estão presentes, cada um
fazendo o seu papel e, torce pra que até o final do ano ou ano que
vem todos possam só elogiar o que o Prefeito faz, com obras
concluídas porque não está fácil devido à LOA que, o Orçamento
pro nosso Município é muito apertado. É isso aí, acreditar em Deus
que Ele os ajuda e no final tudo vai dar certo. No mais agradeceu e
desejou a todos uma boa noite. Anunciou ainda a (15ª) Sessão
Ordinária de 02/10/17 – (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 14ª Sessão Ordinária. Sala
das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 18 de setembro de
2017, às vinte e uma horas e quinze minutos.
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