CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel: (0xx) 3147.1138/1766.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos vinte dias do corrente mês de março de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e vinte minutos, na Sala das Sessões, Drº João
Monteiro da Silva, realizou-se a 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: A Sra. Paula Elias da
Silva, 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 e o Edil Luis Fernando
Paulino. Em seguida, foram colocadas em discussão e votação as
Atas das Sessões: Ata da Sessão Ordinária de 06-03-17; Ata da 15ª
Sessão

Extraordinária

de

17-03-17;

Ata

da

16ª

Sessão

Extraordinária de 17-03-17; Ata da 17ª Sessão Extraordinária de 1703-17. Sendo nominalmente aprovadas por unanimidade. O Nobre
Presidente Senhor Carlos Mateus Gomes Garcez comentou que
gostaria de consultar o Plenário, se poderia ser feito só a leitura
somente das Ementas, pediu assim pra que aqueles que
concordasse levantasse suas mãos e assim foi concordado por
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todos os Edis presentes. Após, no Pequeno Expediente foram
apresentadas: 1º) MOÇÃO DE APLAUSO - de autoria do Nobre Edil
Luis Gustavo - Aplaudir Empresa Elektro – Ação Social no Asilo de
Queluz. Encaminhar à ELEKTRO – Eletricidade & Serviços. 2º)
MOÇÃO DE PESAR, de autoria da Nobre Edil Paula Elias de Silva.
Sobre Passamento do Sr. Gilson de Moura. Familiares Enlutados.
3º) REQUERIMENTO Nº 049/17, de autoria do Nobre Edil João
Batista Ribeiro Filho. Sobre Inserção de cobertura para Quadra do
Bairro União. Encaminhar à Prefeitura Municipal. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade. 4º)
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 050/17, de autoria da Nobre
Edil Kacia Maria Nemetala Macedo. Sobre Controle de realização
de visitas periódicas pelos ACS. Encaminhar à Secretaria Municipal
de Saúde. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado
por unanimidade.

5º) REQUERIMENTO Nº 051/17, de autoria do

Nobre Edil Adalberto Rodrigues. Sobre Redutor de velocidade
Bairro Figueira. Encaminhar ao Executivo Municipal/Trânsito. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. 6º) REQUERIMENTO Nº 052/17, de autoria do Nobre
Edil Adalberto Rodrigues. Sobre Limpeza Barranco atrás Escola
Figueira. Encaminhar ao Executivo Municipal/Departamento de
Obras. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por
unanimidade. 7º) REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 053/17, de
autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala Macedo. Sobre
Inserção de postes de luz. Encaminhar à Empresa Elektro. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. 8º) REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 054/17, de
autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues. Sobre Caminhão na Rua
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Antônio Carvalho Brandão. Encaminhar ao Executivo Municipal. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. 9º) REQUERIMENTO Nº 055/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo. Sobre Redutor de velocidade ao longo das Ruas
Tem. Manoel França e Prudente de Moraes. Encaminhar ao
Executivo Municipal/Departamento de Trânsito. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade.

10)

REQUERIMENTO Nº 056/17, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo
Silva Ribeiro. Sobre Concessão Casas do IAFAM, no Bairro
Figueira. Encaminhar ao Executivo Municipal. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade.

11)

REQUERIMENTO Nº 057/17, de autoria da Nobre Edil Paula Elias
da Silva. Sobre Possibilidade de prestação de serviço de transporte
pela Empresa São Miguel. Encaminhar ao Executivo Municipal. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. 12) REQUERIMENTO Nº 058/17, de autoria do Nobre
Edil Silvio José Bueno. Sobre Projetos e Ações pela Secretaria de
Agronegócios. Encaminhar Secretário Municipal de Agronegócios.
Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por
unanimidade. 13) LEITURA DOS PARECERES AO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/17, de autoria da Mesa, sobre o
Relógio de Ponto (Votação única) – conforme Artigo 67- LOM). Em
discussão e votação foi o Projeto de Decreto Legislativo Aprovado
por unanimidade dos presentes. 14) PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 002/17 - de autoria da Mesa Diretora. Nomeia e Altera Salas da
Câmara Municipal de Queluz. Destino: Comissões e Jurídico. 15)
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/17, de autoria do Nobre
Edil Paulo Roberto da Silva. (Leitura c/ cópia aos Edis). Sobre
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Dispõe sobre denominação de via pública que define. Destino
Comissões e Jurídico. 16) PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº
004/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva. (Leitura c/
cópia aos Edis). Dispõe sobre denominação de via pública que
define. Destino Comissões e Jurídico. 17) PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº 005/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto
da Silva. (Leitura c/cópia aos Edis). Dispõe sobre denominação de
Passarela que define. Destino: Comissões e Jurídico. 18)
PROJETO DE LEI Nº 009/17, de autoria do Executivo Municipal,
com cópia aos Edis. (Leitura). Altera a Lei nº 348/2003”. Destino:
Comissões e Jurídico. 19) INDICAÇÃO Nº 021/17, de autoria da
Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo - Sobre Reestruturação
do Mirante do Cristo. Encaminhar ao Executivo Municipal. 20)
INDICAÇÃO Nº 022/17, de autoria do Nobre Edil João Batista Sobre Inserção Comemoração Farroupilha no calendário de
eventos. Encaminhar ao Executivo Municipal. 21) INDICAÇÃO Nº
023/17, de autoria do Nobre Edil João Batista - Sobre Inserção
cobertura Ponto de Táxi na Praça Mal. Floriano - Encaminhar ao
Executivo Municipal. 22) INDICAÇÃO Nº 025/17, de autoria do
Nobre Edil Luis Gustavo - Sobre Cerca de proteção no Centro
Cultural. Encaminhar ao Departamento de Obras/Diretoria Cultural.
23) INDICAÇÃO Nº 026/17, de autoria da Nobre Edil Paula Elias da
Silva. Sobre Reestruturação entrada da cidade - Encaminhar ao
Executivo Municipal. 24) OFÍCIO GP Nº 114/17, responde ao
Requerimento nº 005/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria,
sobre Convênio Lei nº 702/15. 25) OFÍCIO GP Nº 120/17, responde
ao Requerimento nº 022/17, de autoria da Nobre Edil Paula Elias,
sobre o muro de arrimo Bairro São Geraldo. 26) OFÍCIO GP Nº
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122/17, responde ao Requerimento nº 023/17, de autoria do Nobre
Edil Silvio José Bueno, sobre o Parque Infantil da Praça Portugal.
27) OFÍCIO GP Nº 123/17, responde ao Requerimento nº 015/17,
de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre manutenção de
calçamento na Ladeira Francisco Leonato. 28) OFÍCIO GP Nº
124/17, responde ao Requerimento nº 024/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Fernando, sobre Inserção sinalização na Rua Drº Antônio
Carvalho Brandão. 29) OFÍCIO GP Nº 127/17, responde ao
Requerimento nº 014/17, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando,
sobre sistema de alarme para monitoramento estrutural da
barragem, com cópia de Ofício de encaminhamento. 30) OFÍCIO
GP Nº 129/17, responde ao Requerimento nº 003/17, de autoria da
Nobre Edil Kacia Maria, sobre proibição de estacionamento nas
proximidades das Escolas do Município. 31) OFÍCIO GP Nº 130/17,
responde ao Requerimento nº 016/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Fernando, sobre Inserção postes de luz na Rua Mário Fabri. 32)
OFÍCIO GP Nº 131/17, responde ao Requerimento nº 020/17, de
autoria da Nobre Edil Paula Elias, sobre programa combate ao
mosquito (Carro Fumacê), com cópia de Ofício da Secretaria M.
Saúde, em anexo. 33) OFÍCIO GP Nº 132/17, responde ao
Requerimento nº 007/17 de autoria da Nobre Edil Kacia Maria,
sobre atendimento DETRAN no Município. 34) OFÍCIO GP Nº
136/17, responde ao Requerimento nº 019/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo, sobre limpeza do Rio Verde. 35) OFÍCIO GP Nº
137/17, responde ao Requerimento nº 001/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo, sobre Hora extra e relação de cargos
equivalentes ao Quadro de servidores da Câmara Municipal. 36)
OFÍCIO FMA Nº 001/17, responde ao Requerimento nº 043/17, do
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Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre corte de árvore. 37) OFÍCIO
FPM Nº 003/17, responde ao Requerimento nº 030/17, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre terreno à Rua Drº José Giupponi,
anexo Memorando Interno da SMAJ Nº 010/17. 38) Ofício da
Câmara Municipal de Pindamonhangaba, referente a Moção de
Repúdio nº 001/17 – Pec. 287/16 – Reforma da Previdência. 39)
Ofício Via - email Elektro, responde a Nobre Edil Kácia Maria ao
Requerimento nº 045/17. 40) Projeto de Lei Legislativo Nº 006/17,
de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre denominação para
vias e logradouros na área denominada “Bairro Cascata” - (Leitura
c/ cópia aos Edis), Regime de Extrema Urgência. 41) Projeto de Lei
nº 012/17, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional especial na LOA e
acrescenta projeto, metas e objetivos no Plano Plurianual –PPA e
na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente. (LEITURA c/
cópia aos Edis), conforme Ofício GP/SAJ Nº 055/17 – Regime de
Extrema Urgência. 42) Projeto de Lei nº 013/17, de autoria do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre autorização para abertura
de crédito adicional especial na LOA e acrescenta projeto, metas e
objetivos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO vigente”. (Leitura com cópia aos Edis),
conforme Ofício GP/SAJ Nº 055/17 – Regime de Extrema Urgência.
43) Projeto de Lei nº 014/17, de autoria do Executivo Municipal que
“Altera a Lei nº 449/2009”, conforme Ofício GP/SAJ Nº 056/17.
(LEITURA c/ cópia aos Edis) – Regime de Urgência. Em seguida foi
dado início ao Grande Expediente e com a Palavra Livre o Nobre
Edil Luis Fernando Paulino que cumprimentou a todos com uma
boa noite. Parabenizou o Prefeito Laurindo e o Vice Prefeito
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Guilherme pelos trabalhos que vêm sendo realizados em nossa
cidade, que hoje deu uma andada na cidade e pode ver, está sendo
realizado um trabalho assim que estava parado à quatro anos e
hoje viu que nossa cidade está voltando à andar igual era antes. E,
contam com todos os Edis para estar ajudando o Executivo, pois,
sem os Edis também eles ficam meio parados com as obras em
nossa cidade. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria Nemetala Macedo que, passou a palavra. Em seguida com a
palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto

da Silva que

cumprimentou a todos com uma boa noite. Deu os parabéns à
todos os Vereadores pelo trabalho que vêm prestando nesses três
meses. No mais, boa noite a todos. Em seguida com a Palavra Livre
o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos com
uma boa noite. Comentou faz suas as palavras do nobre colega
Paulinho, que nesses três meses estão trabalhando e, o Prefeito
também está na correria, ele, o Vice, e a cidade está caminhando.
Então, parabéns para eles. Em seguida com a Palavra Livre João
Batista Ribeiro Filho que cumprimentou a todos com uma boa noite.
Agradeceu ao Prefeito Laurindo e ao Vice Guilherme pela
restauração Escola do Bairro da União, muito bem feita e,
agradecer a todos os funcionários que são dedicados dessa escola
lá, eles estão de parabéns. Em seguida com a Palavra Livre o
Nobre Edil Silvio Bueno que cumprimentou a todos com uma boa
noite. Comentou que gostaria de falar sobre o Requerimento do
Agro Negócio, porque ouve muito se falar do Meio Ambiente, mas,
não se ouve falar de Agro Negócio, sendo que, o Agro Negócio traz
emprego e faz giro pro comércio. Fez este Requerimento indicado
pra Secretária da Agricultura a Elizangela, pra tenhamos uma idéia
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do que realmente poderá ser feito em Queluz, o que a Secretaria da
Agricultura poderá fazer por Queluz. E também, viu que o nobre
colega Gustavo pediu sobre o Rio Verde, inclusive, já havia
marcado pra falar sobre isso, o Rio Verde está sendo limpo, está de
parabéns nosso Prefeito. E, está de parabéns também sobre o
semáforo, estão fazendo teste com o semáforo pra ver se funciona
melhor desligado ou não, então, está de parabéns. E por último que
não iria falar é, sobre o parquinho que chamou sua atenção, desde4
a primeira vez, não sabiam onde estava o parquinho da praça, pois
é, isso já faz três anos que foi jogado às traças, que abandonaram
numa quadra, o ferro sem cuidado estraga, então, espera que o
Prefeito tome as atitudes devidas e renove esse parquinho e
coloque em algum lugar de nossa cidade, pois, a cidade precisa.
Em seguida com a palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias da Silva
que cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que
gostaria de falar sobre seu Requerimento com relação ao ônibus da
São Miguel, que uma Munícipe esteve lá e buscou mais
informações, então assim, hoje, vêm lutando e tentando com
Sampaio melhoras de horário pra ir e vir e a São Miguel pode estar
também hoje fazendo este interestadual, ele pode sair do Estado do
Rio. Então, seria melhor o Prefeito estar entrando em contato pra
ver o que pode ser feito e até mesmo até mesmo pelo Bairro da
União, seria uma boa pedida por ser circular. Então, foi um dos
motivos pelos quais tiveram uma reunião com a Sampaio.
Comentou ainda que gostaria de falar a respeito da Saúde, que têm
tido bastante reclamação com relação à essa área e, esteve
conversando com o Prefeito e acha que esta questão, os munícipes
precisam ter um pouco

mais de paciência, esteve conversando
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com o Prefe4ito a respeito disso hoje e, o Bairro da União vai ser
agraciada com cinco Médicos e, o Dr. Flávio estará de volta, ficou
muito feliz em saber disso, inclusive, amanhã já começa uma
Médico lá no PSF do Alto do Cemitério. E, conversou com ele
também sobre a iluminação, alí na entrada da Santa Casa foi
anteontem tinha uma senhora descendo com uma lanterna porque
alí entre o Grupo Escolar e a Santa Casa tinha um holofote e alí
ajudava tudo na descida alí e, precisa também da limpeza daquela
área, porque sabe que está difícil muita chuva e a cidade não é
pequena também, é e não é pra determinadas coisas, mas,
precisava dar uma limpadinha alí. Em aparte o Nobre Edil Silvio
José comentou que gostaria de pedir um Requerimento Verbal em
nome de todos os Edis com referencia sobre uma sugestão à
segurança de nossa cidade para que funcione, então, conversaram
e trocaram uma idéia e resolveram fazer esse plano, então, é um
Requerimento que gostaria de mandar para o Prefeito com a
sugestão de todos os Edis pra ver se conseguem melhorar o
trânsito na cidade. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade. Em seguida com a Palavra Livre o
Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro que cumprimentou a todos
com uma boa noite. Comentou que primeiramente gostaria de
manifestar sua indignação com a questão da segurança pública em
nossa cidade, têm acompanhado dia após dia o aumento da
violência, questão de roubos com nossos Munícipes e, esperam
que as autoridades mais competentes aí tomem as devidas
providências, porque não podem ver nossa cidade de Queluz se
tornar uma Itatiaia, uma Lorena. Então, faz este apelo pra todas as
autoridades da área policial que procurem averiguar e estar olhando
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com bastante carinho a nossa cidade da mesma maneira que todos
aqui vêm desempenhar o seu papel Legislativo e, o Prefeito
também na área do Executivo. Então, que as autoridades
competentes aí olhem pelos nossos cidadãos, pois, estão vendo dia
após dia a nossa segurança dentro do Município diminuir cada vez
mais. Com relação também à Segurança Pública, reclamação de
Munícipes aqui, na Praça perto da farmácia da Ana, tem vários
usuários de drogas, tráfico de drogas em cima da praça, pessoal
aliciando os passageiros dos taxistas querendo dinheiro e trocados,
então, que seja feito alguma coisa quanto a isso porque fica
complicado, e, está diminuindo o movimento dos comércios, o
pouco movimento que já tem em nossos comércios e, a população
fica sendo coagida a ter que ficar dando dinheiro, trocados, então,
aqueles que têm problemas com dependência química, que tentem
buscar e encaminhar para um tratamento adequado e as pessoas
que cometem algum tipo de delito que sejam responsabilizadas
também por suas atitudes. E, gostaria de parabenizar toda a equipe
da Elektro perla iniciativa que promoveu uma reforma alí no Asilo.
São Vicente de Paula, foi uma primeira ação e terão mais duas
outras ações, então, gostaria de parabenizar todos os idealizadores
da idéia, porque são gestos assim que começam a promover
mudanças em nosso Município. Então, se cada um fizer um
pouquinho a nossa cidade vai se tornar um lugar muito melhor pra
todos nós, então, estão de parabéns todos os colaboradores que se
empenharam nesta ação. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre
Presidente Carlos Mateus Gomes Garcez que cumprimentou a
todos com uma boa noite. Comentou ainda que só têm à agradecer
a todos os Edis, toda equipe de funcionários, sabendo que podem
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contar com todos eles. Parabenizar também o Prefeito Laurindo e
Vice Guilherme, sabendo que estão todos emprenhados num bem
só, todos empenhados em abraçar a causa de melhorias pra nossa
cidade. Parabenizar à Nobre Edil Paula que foi feliz em fazer o
Requerimento pra São Miguel e, essa é uma luta de quatro anos e o
Bairro da União sofre com essa deficiência lá. Parabenizar o Nobre
Edil Gustavo e a Nobre Edil Kácia em solicitar esclarecimentos da
Sampaio; junto a isso despertou também a Vereadora Paula em
levar o assunto até São Miguel também por ser uma Empresa que
presta serviço alí próximo em Engenheiro Passos e acredita que de
hoje em diante terão resposta positiva e que venha amparar o bairro
da União que estava abandonado esse tempo todo. Em seguida
anunciou as Sessões Extraordinárias após a 4ª Sessão Ordinária,
para os Projetos de Lei Nº 012 – 013 de autoria do Executivo
Municipal em Regime de Extrema Urgência e de nº 006/17, de
autoria da Mesa Diretora – R.E.U. Anunciou ainda a próxima (05ª)
Sessão Ordinária de 03/04/17 – (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 04ª Sessão Ordinária.
Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 20 de março de
2017, às vinte horas.
Presidente:
1º Secretário:
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