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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos dezessete dias do corrente mês de abril de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, na Sala das
Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Sexta 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, foi colocada em discussão e
votação a Ata da Sessão: Ata da 5ª Sessão Ordinária de 03-04-17,
que submetida à apreciação do Plenário foi Aprovada por
unanimidade. A Secretária Cristina informou aos Edis que havia
chego um Convite sobre a Festa da Moranga e todos tinham cópia
em suas mesas. A Secretária Cristina comentou comunicando só os
Vereadores que tem uma cópia pra cada um do Ofício nº 029/17
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sobre o assunto da festa gastronômica da Moranga e da Mandioca
neste próximo final de semana, todos tem cópia. 1º) Requerimento
nº 066/17 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo
– Sobre reestruturação do estacionamento de frente à Agência dos
Correios – encaminhar ao Executivo Municipal. Em discussão a
autora comentou não precisa falar muito sobre este Requerimento,
a Cristina já falou resumidamente. É porque alí, o local que deveria
ser de dois carros acaba sendo de um carro e o outro não consegue
entrar devido às raízes estarem expostas e paralelepípedos pra fora
e, tem usuários de drogas que ficam alí escondidos porque as
arvores estão com as pontas muito caídas pro lado do paraíba,
então, precisa dar uma revitalizada no espaço, arrumar os
paralelepípedos, cortar as raízes que tiverem muito expostas pra
tornar um ambiente melhor pra estacionarem os carros e pra evitar
que alí sejam feitas coisas indevidas. O Nobre Edil Silvio José
comentou a nobre colega está certa, realmente precisa dar uma
melhoria alí porque, não temos mais lugar pra estacionar em
Queluz e com essa sugestão da Vereadora dá pra por até mais uma
vaga, se arrumar direitinho dá pra por mais uma vaga, então, está
mais do que certo. O Prefeito, já mandaram uma indicação para
ele, de mudar o trânsito de nossa cidade, mas, ele ainda não
respondeu, mas, é um jeito pra poder melhorar, pois, um carro que
para alí já atrapalha o trânsito, então, a Vereadora está correta no
Requerimento dela. O Nobre Presidente comentou talvez a solução
e pra não dificultar seria cortar a raiz e, talvez aumentar a altura do
paralelepípedo, é uma solução. O Nobre Edil Silvio José comentou
tem que chamar uma pessoa certa pra ver se aquelas árvores
porque, quando era Vice Prefeito do Marinho, houve muitas críticas
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sobre os cortes dessas árvores, depois o José Celso veio e cortou,
mas, todas estavam correndo o risco de cair, árvore muito antiga e
foi feito algo pra depois cortá-las. Então, o que tem que fazer é ver
se não tem alguma coisa que impeça de tomar atitude. Em
discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade
dos presentes. 2) Requerimento nº 067/17 - de autoria do Nobre
Edil Paulo Roberto da Silva - Sobre pintura de vagas para
deficientes na Rua Prudente de Moraes – encaminhar à Prefeitura
Municipal/ Departamento de Trânsito. Em discussão o autor
comentou que em suas caminhadas pela cidade de Queluz no
período de cedo ou da tarde, sempre está em contato com o
cidadão Queluzense e principalmente as pessoas portadoras de
deficiência física, cadeirantes e também pessoas idosos, então, vê
a dificuldade que temos em nossa cidade dessas pessoas que tem
esses problemas físicos, que não tem como estacionar, não tem
vaga e, muitas vezes estacionam de forma irregular porque não tem
o setor adequado para esses cidadãos estacionarem, então, o local
mais solicitado foi alí nas imediações do Banco Bradesco e porque
o Bradesco? Como já foi solicitado aqui, o centro nervoso de
Queluz é aquela área do Bradesco, onde se encontra alí o Correio,
Prefeitura, Fundo Social, Farmácia, etc., então, as pessoas às
vezes tem que estacionar naquela área tanto na esquerda alí
quanto mais pra frente no Fundo Social, mas, estes setores já estão
lotados, então, às vezes essas pessoas tem que estacionar num
local bem distante de onde pretendem ir. Então, lhe pediram pra
que se fosse possível nas imediações da Prefeitura, não é difícil e,
é um direito de todas as pessoas de ir e vir, então, pede aos Nobres
colegas que analisem e vejam a necessidade que essas pessoas
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tem e, se for aprovado este Requerimento, estará indo junto ao
Prefeito pedindo por favor pra que ele faça e agilize aquilo com
urgência. O Nobre Edil Luis Gustavo comentou queria parabenizar o
Nobre Vereador pelo Requerimento e também pedir autorização pra
incluir junto as rampas de acesso que também não tem no
calçadão, pois, cadeirantes precisam ter a rampa pra poderem subir
e não tem, então, se o Vereador autorizar gostaria de incluir a
rampa. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou poderiam então fazer
uma Emenda nesse Requerimento não só na parte do calçadão,
mas, em toda a cidade de Queluz. O Nobre Edil Silvio José
comentou temos alí do lado do calçadão já as paradas para os
idosos e deficientes e, a posição é aquela mesma e, se para do
lado do Bradesco vai ser complicado para os caminhões fazerem a
curva, então, acha que a parada certa é aonde já existe, mas, não
está sinalizado, o Vereador está correto, é do lado do calçadão e,
quando atravessam a ponte daqui pra lá à direita, tem um pra
Polícia e tem um lugar para idoso, que não tem sinalização, então,
precisa sinalizar e, umas três vagas para idosos ficaria bom, seria o
correto. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou pela informação que
teve é que aquele setor da Polícia não está sendo mais usado pela
Polícia. O Nobre Edil Silvio José comentou não é isso, essa é sua
opinião. Temos somente três Policiais por turno, dois ficam rodando
e um é interno, quer dizer, se ele fica rodando não para mais lá, não
usa. Então, isso aí é uma questão do Prefeito, pode usar então para
idosos mesmo, transforma em mais uma vaga. O Nobre Edil Paulo
Roberto comentou é como falou, vai estar presente com o Prefeito,
conversando come ele e, irão analisar o setor melhor naquelas
imediações pra que possa atender a população. O Nobre
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Presidente comentou é simples, é pintura, placa, concorda também.
Em discussão e votação foi a Emenda da rampa pedido do Nobre
Luiz

Gustavo

Aprovada.

Em

discussão

e

votação

foi

o

Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 3)
Requerimento nº 068/17 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala

Macedo

–

Sobre

construção

de

canaleta

para

escoamento de água pluvial, na Av. Virgílio C. da Silva –
Encaminhar à Concessionária Nova Dutra. Em discussão a autora
comentou tendo em vista que alí é de responsabilidade da Nova
Dutra, quando chove causa danos e prejuízos pra nossa cidade,
principalmente porque a água que vem, vem até mesmo da Dutra,
dalí de onde desce do Santo Cruzeiro e fica todo empossado alí
debaixo do viaduto, não tem pra onde sair. Então, gostaria de oficiar
à Nova Dutra pra que ela fizesse uma obra alí que tivesse o
escoamento de água, pra água poder correr e não encher e não
ficar alagado, que acredita que seja de responsabilidade deles e
não da Prefeitura. O Nobre Edil Adalberto comentou a Vereadora
está de parabéns, inclusive, um carro lá, encheu d’água e está na
oficina, todo mundo está com prejuízo alí, então, que é que vai
arcar com as consequências? Pois, até peça o cara perdeu do
carro, quer dizer, o prejuízo é de quem? Agora, isso daí é da Nova
Dutra, tem que oficiar à eles pra darem um jeito porque, foi mais de
metro de água, não passou ninguém, depois de uns quarenta,
cinquenta minutos que começou a passar carro. O Nobre
Presidente comentou, agora, com aquele asfalto aumentou, não
absorve mais a água, aumentou. O Nobre Edil Adalberto comentou
alí onde tem a Oficina, estava olhando tem um caninho pequeno
que pega a água que vem e passa e sai pela tubulação. O Nobre
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Presidente comentou geralmente isso é da Nova Dutra porque,
acredita que as conexões antigas passem por baixo da Rua
também. O Nobre Edil Silvio José comentou não chega a passar.
Alí que os nobres colegas Paulinho e o Adalberto comentaram, na
época do Marinho onde foi Vice dele, o Marinho trocou o
manilhamento, que passa por baixo, alí, existem dois grandes
problemas, um, água da Dutra, o outro, aquele córrego que desce lá
do Loro, ele cai dentro daquele córrego e da onde vem não
comporta a boca do cano, ultrapassa por cima do asfalto e é onde o
viaduto enche, já teve o desprazer de ver isso, é muito água, então,
o encanamento que tem não suporta é onde aquela água passa por
cima. No caso a Nova Dutra também, vem muita água da Dutra,
então, junta os dois, foi o caso de sexta-feira retrasada e que lotou
de agua e lota mesmo, não tem o que se fazer, pode ver, que se
fosse só agua da Dutra não viria barro, então, como vem daquele
desce mesmo, vem de lá de cima e vem com uma força imensa.
Algumas atitudes tem sim que serem tomadas. O Nobre Edil Paulo
Roberto comentou já que o colega mencionou que o problema não
é só da Nova Dutra, da Prefeitura também, da água que vem, do
Loro. Poderia, então, fazer uma parceria. O Nobre Edil Silvio José
comentou isso daí, a Drª está fazendo, está certa, oficiando a Nova
Dutra e, o Prefeito também fazer uma parceria com a Prefeitura, no
caso, tem que fazer uma galeria, é o único jeito. O Nobre
Presidente comentou inicialmente uma galeria, porque alí a área é
da Nova Dutra. O Nobre Edil Silvio José comentou na época em
que era Vice Prefeito o Marinho quem fez, mas, eles não aceitaram
não. A Nobre Edil Paula Elias comentou falando de enxurrada, de
chuva, alí também no Campo de Futebol é preocupante a
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quantidade de água que desce, inclusive, já caiu o muro e não
deram uma solução para aquilo lá, é muita água. O Nobre
Presidente comentou com essa chuva caiu uma galeria lá perto do
Campo. O Nobre Edil Silvio José comentou tem alí de frente à casa
do Chiquinho e tem aquela outra parte lá, o que acha é que devia
ter mais saída de água por alí, é muita água que desce e tudo entra
no bueiro lá embaixo. A Nobre Edil Paula Elias comentou e é um
buraco só como estava dizendo, a vasão são duas só e, a
quantidade de água é muita e alaga aquela parte da Porteira e
desce pra todo lado, alí tem que ter um cuidado. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos
presentes. 4) INDICAÇÃO Nº 029/17 - de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto da Silva - Sobre coleta de lixo, antigo matadouro
velho (margens da linha férrea) – Encaminhar ao Executivo
Municipal. 5) Leitura do Ofício Especial da Comissão Permanente
de Justiça e Redação ao Executivo Municipal para instrução aos
Projetos de Lei Legislativo nº 003 e 004/17 - de autoria do nobre
Edil Paulo Roberto da Silva que - “Dispõe sobre denominação de
via pública que define”. 6) Leitura e Votação de Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei Legislativo nº 005/17 - de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva que - “Dispõe sobre
denominação de Passarela que define, em razão do Ofício
GP/SMAJ nº 068/17, bem como os respectivos Pareceres - (1ª
Discussão e Votação). Em discussão o Nobre Edil Silvio José
comentou só não entendeu se o Parecer do Procurador da Casa foi
favorável ou não, que a seu entender ele deu o Parecer não
favorável. A Secretária Cristina comentou que o Parecer foi
favorável. O Nobre Edil Silvio José comentou mesmo sendo a área.
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A Secretária Cristina comentou modificou da Passarela para
Escadaria conforme Emenda apresentada. O Nobre Presidente
comentou a Ementa que modificou, porque a primeira solicitação
era da Passarela e, como a Lei era Federal foi feita uma Emenda no
Projeto para Escadaria do São Pedro. O Nobre Edil Silvio José
comentou agora entendeu, o que não tinha entendido era a parte
que modificou. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou que
independente a tudo isso que aconteceu sobre a Passarela, a Lei
não permite, então, foi feita essa Emenda. Confessa que, ficou
bastante alegre, já estava alegre e ficou alegríssimo, porque
colocando essa homenagem a esse grande amigo, fala assim
porque foi amigo de todos, muito merecido, então, está no setor
dele, está no reduto dele, onde ele nasceu, aonde ele morou por
cinquenta, sessenta anos, enfim, ficou muito muito feliz de ter
acontecido isso, de ter dado o nome lá e, veio a idéia de pessoas
que vieram até sua pessoa dando o nome naquele setor. Então, só
pode dizer, inclusive, ao Silvinho, Adalberto, tem pessoas aqui que
provavelmente não conheceram o Zé Antônio, mas, não vai se
estender muito pois quer deixar pra próxima Sessão onde estarão
os familiares dele presentes, mas, todos sabem que o Zé Antônio
foi uma pessoa muito honesta, muito trabalhador, trabalhou na
Prefeitura trinta ou trinta e poucos anos, sempre prestando um bom
trabalho, inclusive, trabalhou nesta Casa de Leis, essa beleza que
os colegas estão vendo a maioria foi ele quem fez. O Silvinho como
Vice Prefeito na época conheceu muito o Zé Antônio. Então, fica
muito alegre, pois, está finalizando sua carreira política, graças a
Deus que lhe abençoe que termine cumprindo com suas obrigações
e dever de prestar bons trabalhos, muito satisfeito e, os colegas
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decidem. Em discussão e votação foi a Emenda Modificativa
Aprovada por unanimidade dos presentes. Em 1ª discussão e
votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos
presentes. 7) Projeto de Lei Legislativo nº 007/17 - de autoria da
Mesa Diretora que “Dispõe sobre a criação de Cargo em Comissão
de Assessor Jurídico da Presidência na Estrutura Administrativa da
Câmara Municipal de Queluz/SP, (com cópia aos Edis – 2ª
Discussão e Votação com Impacto Orçamentário). Em discussão o
Nobre Edil Paulo Roberto comentou que gostaria de perguntar ao
Nobre Presidente com relação a essa parte Jurídica, é para atender
todos os Vereadores ou só à Vossa Excelência? O Nobre
Presidente comentou vai ser usado para isso, à disposição da
Câmara, Assessor Jurídico da Presidência, porém, não vê
dificuldade nenhuma pra poder estar auxiliando a todos os
Vereadores, pois, o Procurador da Casa também às vezes pode
estar sobrecarregado e este Assessor vai poder dar assistência pra
todo mundo. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou só tinha essa
dúvida e, atendendo a todos os Vereadores será melhor para todos.
Em 2ª discussão e votação foi o Projeto de Lei Aprovado por
unanimidade dos presentes. 8) Projeto de Lei Legislativo nº 008/17 de autoria da Mesa Diretora que - “Dispõe sobre a correção dos
nomes para as Ruas do Bairro da Cascata, descritas na Lei nº
764/2017” - (Leitura com cópia aos Edis).
9) Projeto de Lei nº 009/17, de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei nº 348/2003”, com leitura de Ofício para nomeação de
Vereador, em virtude de impedimento do Edil Silvio Bueno - (1ª
Discussão e Votação com Pareceres). Em 1ª discussão e votação
foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos presentes. 10)
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Projeto de Lei nº 015/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a receber doações de Empresas
privadas para aplicação em projetos sociais

e dá outras

providências” – Regime de Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ nº
063/17- (Com Emenda para 1ª Discussão e Votação com
Pareceres). Em discussão o Nobre Edil João Batista comentou é o
Projeto do Executivo que vem a calhar e, essas doações vai ajudar
muito e, já está sabendo de uma doação que vai ser ajudada alí no
o Bairro da União e, mérito do Prefeito que vem desse jeito
ajudando os Bairros que precisam. O Nobre Edil Silvio José
comentou a nossa cidade é uma cidade com poucos recursos,
então, toda ajuda que vem ela tem que ser muito bem recebida,
está de parabéns, é isso aí, regularizar pra não terem problemas
futuros nas contas. O Nobre Edil Luis Gustavo comentou essa
Emenda foi muito pontual, a autora está de parabéns, esse é o
papel do Vereador, onde acharem que dá pra complementar tem
que dar uma pincelada também pra poder mostrar que estão
atuantes aqui dentro da Casa de Leis. Em discussão e votação foi a
Emenda Aprovada por unanimidade. Em discussão e votação foi o
Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos presentes. 11) Ofício
SMA/AG – nº 029/17 - responde ao Requerimento nº 046/17 - de
autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva - sobre Centro de
Zoonoses. 12) Ofício SMA/AG – nº 035/17 - responde ao
Requerimento nº 058/17 - de autoria do Nobre Edil Silvio José
Bueno - Sobre ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
13) Ofício GS nº 094/17 - responde ao Requerimento nº 050/17 - de
autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo - Sobre
relatório Visita ACS. 14) Ofício GS nº 095/17 - responde ao
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Requerimento de Urgência nº 029/17 - de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo Silva Ribeiro - Sobre Contratação de Fonoaudiólogo. 15)
Ofício GS nº 096/17 - responde ao Requerimento de Urgência nº
048/17 - de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro - Sobre
Programas para Narcóticos/Alcoólicos. 16) Ofício via e-mail da
Elektro - responde ao Requerimento nº 045/17 – de autoria da
Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo - Sobre o valor percebido
pelo Município através de cobrança de iluminação pública. A Nobre
Edil Kácia Maria dirigiu-se à Secretária Cristina perguntando se a
mesma poderia explicar novamente a resposta do Oficio e, indagou
ainda o que tinha sido solicitado por esta Vereadora. A Secretária
Cristina comentou que no Requerimento 045/17 a Edil solicitou a
média do valor mensal percebido pelo Executivo com relação à
taxas, o valor total percebido, Secretaria responsável pela
administração do valor arrecadado, investimentos e manutenção
realizados com o valor arrecadado e comprovante de que fora
realizado até a presente data. A Nobre Edil Kácia Maria comentou
eles informaram então que a responsabilidade é do Executivo. A
Secretária Cristina comentou que a responsabilidade é do Poder
Executivo Municipal. O Nobre Edil Silvio José comentou porque o
que acha é que, acha não, tem certeza de que a Prefeitura ela
recebe mas, ela tem que pagar para a Elektro fazer, por exemplo,
quer trocar dois postes de iluminação em tal lugar, ela vai lá paga a
taxa pra Elektro fazer. Mas, ela não mandou nem os valores? O
Nobre Presidente comentou está incompleto. O Nobre Edil Luis
Gustavo indagou mas, este valor é repassado para a Prefeitura.
Nobre Edil Silvio José comentou é repassado. A Nobre Edil Kácia
Maria comentou ia ter uma reunião da Elektro semana passada e a
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Diretora não veio, aí, conversou com o Jurídico da Prefeitura e o
que eles lhe informaram e que eles ficaram sabendo até na hora
também foi que, é o seguinte; o dinheiro cai pra Elektro que repassa
pra Prefeitura e a Prefeitura está repassando pra Elektro
novamente, lhe parece que eles não respeitaram a cobrança
noventa dias da data da Lei, quando entrou a cobrança dessa taxa.
Então, eles teriam que ter devolvido mês de janeiro e fevereiro e
eles repassaram esse dinheiro para a Prefeitura deviria ter sido
repassado para os contribuintes, isso foi o que o Jurídico lhe
passou. Então, teríamos que saber se houve esse abatimento na
conta de luz da população, se retornou esse dinheiro para os
contribuintes que pagaram essas taxas que foram cobradas
indevidamente esses dois primeiros meses e, pra onde está indo
mesmo essa cobrança de taxa de iluminação porque, a Prefeitura
pra pedir um novo ponto de luz ela tem que apresentar um projeto
pra Elektro, o orçamento, aonde vai ser e, a Elektro tem que
aprovar pra depois colocar esse ponto novo, mas, se já estão sendo
cobradas as taxas e tem dois ou três meses que foram indevidos,
pra onde está indo esse dinheiro? Que isso é caso do Código de
Defesa do Consumidor, esse dinheiro tem que voltar para os
contribuintes que foi pago indevidamente. Então, teríamos que
tomar uma posição e ver o que os Nobres Vereadores sugerem. O
Nobre Edil Silvio José comentou o que acha é que a Vereadora
pode pedir mais informações para a Prefeitura pra que ela mande
por escrito o que foi falado pra Edil. O Nobre Presidente comentou
vai declarar aberta a Palavra Livre após o aí discute e depois
requer. 17) Balancetes de Despesa e Receita dos meses de Agosto
à Dezembro de 2016; de Janeiro e Fevereiro de 2017 - para
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conhecimento dos Nobres Edis. A Secretária Cristina comentou que
por fim, não tiraram cópia porque ainda faltam os anexos, mas,
entrando pra leitura o Projeto de Lei nº 017/17 que “Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias a serem observadas na elaboração da Lei
Orçamentária – LDO de 2018”.

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.
Queria comentar um acontecido no dia onze de abril próximo
passado, da falta de água da Sabesp, que foi um desrespeito com a
população que eles fizeram, achou um absurdo, muitos lhe pararam
na Ponte que estava chegando e falaram da situação, disseram que
iria voltar num horário e acabou não voltando, aí, na hora em que
estava ligando para eles lá é que começou a chegar a água, eles
não avisaram a população que iria faltar essa água, muitos
senhores que trabalham, pais de família, chegaram em suas
residências e não encontraram água pra poderem tomar o seu
banho, ficaram sentados muita gente na Palha alí aguardando.
Então, isso é uma coisa muito séria o que a Sabesp está fazendo
com a população porque, eles cobram o esgoto, cobra água, então,
isso é coisa dos nove Vereadores tomarem uma atitude sobre essa
situação da Sabesp porque, eles fazem o que eles e acaba os
Vereadores não cobrando nada deles, é como já foi dito, eles abrem
o buraco e não tapam o buraco direito, deixam tudo aberto os
buracos, então, eles estão fazendo do jeito deles, mas, pra cobrar
eles estão cobrando corretamente, porque se o cidadão vai lá e
não paga a conta é cortada sua água. Então, gostaria de saltar os
Nobres Pares pra que tomassem uma decisão sobre esse assunto
da Sabesp, porque cada vez é um absurdo e, quando fosse acabar
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a água que a população fosse avisada, porque é um absurdo o que
aconteceu, ficar sem água até às sete horas da noite, foi a hora que
estava voltando a água sete horas da noite, bom, sobre a Sabesp é
este o assunto. Comentou ainda que no dia da enchente que teve,
também estava chegando, veio trazer o Nene aqui na Palha, até
ficou com medo de ficar no Bairro da Palha I e II, de tanta água que
tinha, até pensou na hora que iria ficar lá pois não tinha como sair,
então, ainda pensou nas casas do lado direito e esquerdo que
estava tudo cheio e aquela água descia de cima da Dutra que
parecia que iria tocar todo mundo, então, foi uma coisa assim
impressionante. E, gostaria de saber se a Defesa Civil estava
auxiliando essas pessoas, porque teve muito prepor causa dessa
enchente, teve muita gente que perdeu seus móveis em casa,
muitas pessoas com a dificuldade que está hoje deve ter perdido
seus móveis, principalmente, alí na Palha II pela quantidade de
água que estava. Comentou ainda que gostaria de saber do
Executivo se a Defesa Civil estava dando um apoio a população
neste dia, gostaria de saltar este assunto ao Executivo, que fosse
feito um Ofício pra poderem estar cientes também com a
população, pois, ligaram e lhe cobraram perguntando se este
assunto seria dito aqui na Câmara e, disse a eles que na Palavra
Livre iria falar sobre esta enchente que foi uma coisa absurda,
porque, acha que a Defesa Civil devia estar de plantão neste dia
com todo o pessoal da equipe pra estar auxiliando as pessoas,
porque se não tiveram presentes, se não tiver é uma coisa para o
Executivo tomar uma posição e a Defesa Civil estar perante
situações ocorridas igual aconteceu anteriormente. Então, gostaria
que fosse oficializado junto ao Executivo. Em aparte a Nobre Edil
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Paula Elias comentou que deveria também, não sabe dizer se
continuam as mesmas pessoas do Mandato passado, não sabe
como que funciona, também nos informar quem são hoje os
Agentes pra poderem saber porque pra terem de quem cobrar. O
Nobre Presidente comentou poderia incluir no Ofício. Novamente
com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando Paulino comentou
poderiam incluir sim no Ofício porque, precisam saber quem é o
responsável, os funcionários que assinam, que responde pelo
Município na Defesa Civil porque, é um Órgão muito importante do
Município a Defesa Civil a situação de chuvas dessa que acabou de
acontecer porque os lugares baixo enche mesmo e é difícil saberem
o dia que vai acontecer. Em aparte o Nobre Edil Adalberto
Rodrigues comentou na Defesa Civil era a Adriana, o Sargento
Campos, Rosinha e mais outras pessoas. Mas, o Sargento Campos
não deve estar mais e a Rosinha também não, só deve estar a
Adriana. O Nobre Presidente comentou só tem visto a Adriana lá.
Em aparte o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou, então, o
colega fez um levantamento bom, pois, precisam saber quem é e se
não tiver pra eles incluírem alguém que queira porque daqui por
diante tem que ter uma Defesa Civil na cidade. Continuando com a
Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando Paulino comentou a
Defesa Civil tem que existir, não tem como não existir, é uma
situação delicada e não é só aqui, é em muitos lugares, até que
aqui ainda é uma situação calma, mas, tem cidades que as coisas
acabam mesmo, as casas, as pessoas ficam desabrigadas e, o que
achou naquele dia lá na Palha foi que no outro dia iria ficar muita
gente desabrigada pela situação de tanta água que viu, inclusive,
pensou que não iria passar, pensou o motor do carro não vai
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conseguir, mas, acelerou e acabou saindo lá na Graal no final, pois,
não tinha como voltar para trás. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias
comentou até mesmo assim, as condições, ver se está tudo
certinho, porque, se lembra de no Mandato passado eles não
tinham condições, não tinha nada para eles trabalharem, eles
faziam conforme dava. Então, acha interessante também ver quais
são as condições porque, as Empresas o pessoal pode se juntar e
doar o que estiver faltando. Têm que olhar o lado da Prefeitura que
às vezes não está em condições de comprar agora e, pedem
doação, pois, no Mandato passado não tinha nada. Continuando
com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando Paulino comentou
que sim, concorda com a Vereadora Paula, tem que ter mesmo
condições pra estarem atendendo a população porque senão, fica
muito difícil. Em aparte o Nobre Edil João Batista comentou como é
que vai cobrar da Defesa Civil se eles não tem um carro, não tem
uma corda, não tem nada, então, não tem como. Continuando com
a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando Paulino comentou fica
complicado. Os Vereadores é que têm que lutar pela população
numa hora dessas porque é difícil e se não olharem também, estão
aqui, vão nas casas das pessoas na hora do voto, então, têm que
estar aqui também pra estender as mãos para os eleitores, é o
dever do Vereador fazer. Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo
comentou em questão da enchente da Palha também, ver a
questão do escoamento pra poder solucionar pra que isso não se
repita, porque já é uma reclamação que sempre que dá uma chuva
mais forte eles tem problema com inundação da Rua porque não
tem local pra água escoar e, acha que tem prejuízo material para os
moradores, sofrem com isso constantemente. Tem a questão da
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saúde pública, risco de doenças transmissíveis como leptospirose,
então precisam olhar com carinho por este bairro que é um dos
maiores aqui da nossa cidade e por essa população porque, afinal
de contas, estão aqui pra poderem ver o direito e reivindicar por
melhorias para a população. Então, inteirar neste Ofício também a
questão do escoamento lá, se conseguem fazer uma obra. Em
aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou o que o Vereador
Fernando pode fazer, não sabe se seria viável ou não, é mandar um
Requerimento pra Nova Dutra pra ver se a parte da, a água que
vem da Dutra que foi o que ele falou, se está tendo escoamento
adequado,

porque

alí

também

acredita

que

seja

de

responsabilidade da Nova Dutra porque, se não houvesse a Palha
alí seria de responsabilidade deles, se a água está descendo da
Dutra mais ainda por ser de responsabilidade dele. Em aparte o
Nobre Edil Adalberto comentou alí é de responsabilidade da Nova
Dutra.

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis

Fernando Paulino comentou era muita água descendo da Dutra,
parecia uma bica, jorrava em cima do carro e, aquilo foi juntando, os
bueiros não aguentavam suportar aquilo pra descer, as casas
também, então, foi juntando aquilo, virou um lago praticamente. E,
não vamos citar só o Bairro da Palha não, a Figueira deve ter
sofrido um pouco, assim com mais Bairros, o São Geraldo como é
muito alto a enxurrada deve ter vindo forte, deve ter atingido casas
também, então, não vamos ver só o Bairro da Palha, vamos ver os
outros Bairros também, é preciso olharem pela cidade, porque os
nove Vereadores não tem Bairros citados de cada um, são os nove
trabalhando em prol do Município todo, pois, foram em cada Bairro,
em cada casa, então, é a cidade inteira. O Nobre Presidente
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indagou vai ser só o Requerimento ou vai Oficiar à Nova Dutra.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando
Paulino comentou vai fazer um Ofício para a Nova Dutra com
relação a água que desce da Dutra e um Requerimento para a
Prefeitura, direcionado ao Setor da Defesa Civil solicitando
esclarecimentos e saber quem são os Agentes responsáveis hoje.
Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por
unanimidade. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria Nemetala Macedo que cumprimentou a todos com uma boa
noite e passou a palavra. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre
Edil Paulo Roberto que cumprimentou a todos com uma boa noite.
Primeiramente agradecer a todos os Vereadores pelo voto que foi
dado ao seu Requerimento, ao seu Projeto. Gostaria ainda de saber
se o Ofício é para o Prefeito ou para a Elektro, em relação à troca
de lâmpadas. O Nobre Presidente comentou foram feitos os Ofícios,
as

respostas

que

ainda

não chegaram,

na verdade

não

responderam toda a pergunta que foi requerida. Em aparte o Nobre
Edil Silvio José comentou foram dois tipos de perguntas, aí, não
sabe qual foi o Vereador que mandou para o Prefeito perguntando
quem é que viria a ser responsável pela troca de lâmpadas.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto
comentou no seu caso quer fazer um Ofício pedindo a troca de
lâmpadas no Bairro São Pedro na Rua Dr. José Vicente, a quem se
dirige? Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou ao Prefeito.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto
comentou por favor, que fosse encaminhado um Ofício ao Executivo
e, solicitar neste mesmo Ofício a limpeza de mato porque, não é
possível, está demais e, alí, no seu caso, por exemplo, fica chato,
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pois, as pessoas dizem “oh Vereador” e, da limpeza já é o terceiro
Ofício que faz ao Prefeito e é desagradável pra sua pessoa, pois, é
Vereador e mora lá e, da Rua, o prefeito lhe perguntou se melhorou,
este Vereador respondeu que não, pelo contrário, piorou, porque
nas Ruas tinha um funcionário que fazia a limpeza e não a capina,
agora, tirou a pessoa da limpeza, então, piorou, porque ficou o
mato, virou uma selva, sujeira, papéis, uma coisa que vem só a
desagradar porque moram naquele Bairro, é chato, então, gostaria
que fosse incluído neste Ofício mais a limpeza do mato, a limpeza
geral. Comentou ainda que gostaria de falar sobre a Sabesp, o caro
colega falou sobre o que ocorreu da falta de água, tudo bem, não
sabe se o colega vai fazer algum Requerimento referente à isso a
Sabesp. Em aparte o Nobre Edil Luis Fernando comentou que já
sim, vai ser encaminhado sim. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Paulo Roberto comentou que gostaria de salientar aqui,
pra

fazerem

um

Requerimento

em

relação

ao

ocorrido,

primeiramente, pensa dessa forma, saber primeiramente, porque,
crê que a Sabesp se houvesse um plano de vamos paralisar tal dia,
tem certeza de que ela levaria ao conhecimento da comunidade
Queluzense, agora, poderia também acontecer no caso na urgência
de uma emergência de ser fechado pra não ter a perda de água,
estourou uma cano, uma rede, então, gostaria primeiramente de
saber esse fato, muito importante, porque às vezes faz um
Requerimento e fala qualquer coisa, foi um tipo de emergência que
eles tiveram que fechar e daí? Tiveram que fechar e houve horas e,
a todos aqui, por exemplo, no seu caso que é o mais antigo, é da
velha guarda, acompanhou a era antiga quando existia aquela caixa
d’água, a falta de água que existia em Queluz, a dificuldade que
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tinham, faltava água era dez, quinze dias sem água e,
transportavam água nas costas, era difícil, então, hoje tem a
Sabesp, antigamente não poderiam beber uma água, porque as
crianças, eram barrigudinhas, mas, não era saúde, era lombrigas,
proveniente

da

água,

agora,

hoje

têm

uma

água

limpa,

transparente. Então, fazer qualquer Requerimento é bom, mas,
primeiramente saber a origem da parada da água. Em aparte o
Nobre Edil Luis Gustavo comentou é muito pertinente esses
esclarecimentos sim, porém, já poderia ter ocorrido porque, hoje
tem meios de comunicação, a página da Prefeitura, Rádio
Comunitária, então, acredita que imprevistos acontecem só que, é
prestador de serviço não custava um dia, dois dias depois, soltar
uma nota de esclarecimento pra população, pra não ter que os
Vereadores fazer o que estão fazendo esse tipo de pedido aqui,
então, acontece que acabam sobrecarregando os Vereadores que
estão em contato direto e pelo serviço que eles não estão fazendo
nenhum tipo de favor pelo Município, é pago e muito bem pago, por
tratamento e por tudo que tem aqui e ainda está faltando se forem
analisar. Então, todos sabem da situação da Sabesp aí, só que,
também não podem fazer vista grossa, então, acha que é um pouco
de descaso sim, isso acontece, mas, por exemplo, como prestador
de serviço tinha por obrigação soltar uma nota de esclarecimento.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto
comentou não que queiram fazer vista grossa, não está pedindo pra
que façam vista grossa. Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo pediu
desculpas ao Vereador Paulo Roberto. Novamente com a Palavra
Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou acredita que aqui
ninguém queira fazer vista grossa, acredita que todos aqui querem
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fazer o melhor, tem certeza disso, mas, é que primeiramente acha
que precisam saber direitinho a origem do que aconteceu, ouvir o
que aconteceu porque é uma prestadora de serviços e tem seu
aplauso. 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.
Vai começar falando também sobre a Sabesp. Fez um pedido aqui
a respeito daquele buraco que está em frente sua casa, é uma
brincadeira, eles estão de brincadeira, o buraco está lá e, com essa
chuva afundou ainda mais, joga água lá no estabelecimento da
Isabel, joga água lá em na varanda de sua casa, tem um comércio
na frente, o quebra-molas está arrancando escapamentos dos
carros. Gostaria de mandar um Ofício pra Prefeitura pra que sejam
tomadas as providências urgentemente. Em aparte o Nobre Edil
Silvio José comentou passa por ali quase todos os dias, aconteceu
que ali cedeu, o quebra-molas afundou bem no meio, então, cedeu.
Tem que pedir para a Prefeitura pra que possa arrumar a Rua, pois,
hoje realmente está causando transtornos para as vizinhanças ali.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou se o Prefeito não tomar providência tem que mandar pra
Sabesp, se a Sabesp não tomar providência é o Prefeito. Em aparte
o Nobre Edil Silvio José indagou o buraco é da Sabesp. Novamente
com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou o
buraco foi mexido, foi feito esgoto, aquilo é de esgoto, é de esgoto
deles lá, não é possível no centro da cidade, fica assim, não sabe o
que falar. Então, aqui têm que falar, pois, são Vereadores, o povo
cobra, todos os dias passa gente por ali, gente de fora, de são José
do Barreiro, de Bananal, este Vereador passa sempre porque tem
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um estabelecimento lá, as pessoas reclamam, aí, a moça fala assim
“aquele ali é Vereador”, tem que rachar fora de lá, entenderam
como é que é o esquema do negócio? Em aparte o Nobre Edil Silvio
José comentou pede até desculpas, o colega está certo, ali foi
encanamento que a Sabesp fez ano passado, está certo, não é da
Prefeitura não, é da Sabesp. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou todo mundo passa ali, é
o centro da cidade, autoridades, Deputados, Prefeitos e, veem isso
aqui em nossa cidade, puxa vida, é lamentável e, este Vereador
está lá passando vergonha. Em aparte o Nobre Edil Silvio José
indagou mandou Ofício pra Sabesp. Novamente com a Palavra
Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou quer que mande
porque tem quatro anos isso e não vai ficar sossegado se não
mandar. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias comentou uma opinião
sua, poderiam solicitar pra Sabesp hoje, qual é a Empresa que é
contratada por ela pra fazer os reparos, que não sabemos também.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou antigamente era a Empreiteira Gomes, está aí ainda. Em
aparte a Nobre Edil Paula Elias comentou porque parece que tinha
havido um probleminha com ela. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou ela ainda está aí, é a
Empreiteira Gomes, o Engenheiro andava pra lá e pra cá, você
pega aonde eles fizeram o serviço, vai lá onde, vai pedir dois
quebra-molas também pro Executivo por favor, que pusessem dois
quebra-molas, pois, não está aguentando mais, vai reclamar esses
quebra-molas, lá quando você vai pro Bairro da Figueira, você
acompanha o lugar que eles fizeram, está afundando também, eles
vão esperar que caia um caminhão ou o cara se mata lá nos
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buracos que tem na cidade, não é possível. Em aparte o Nobre Edil
Luis Fernando comentou poderiam mandar um Representante da
Sabesp pra vir até a Câmara pra dar explicação juntamente com os
nove Vereadores, esclarecer o porquê desse serviço mal feito e o
não

atendimento

no

Município.

Oficializar

pedindo

um

Representante da Sabesp aqui numa data pra reunir com todos os
Vereadores pra poder explicar o que está acontecendo. Novamente
com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou
com relação ao quebra-molas, o Executivo falou que está
esperando chegar um caminhão de asfalto pra ele, normalmente ele
vai fazer, só que, tem que fazer porque está acontecendo acidentes
todos os dias, constantemente acidentes graves, vai espera morrer
alguém pra depois arrumar? Já bateram em poste, pessoa já ficou
exprimida n o barranco, mataram já quatro ou cinco cachorros,
inclusive, cachorro de sua própria Chácara, puxa vida, estamos
tentando arrumar, estamos tentando, estamos pedindo, enfim, está
pedindo, mas, vai fazer, tem certeza que o Executivo vai fazer isso
daí. Comentou ainda que foi chamado no Alto do Cemitério, estava
passando e lhe chamaram pra fazer uma reclamação. Não sabe pra
onde mandar, é sobre aquele Viaduto da Nova Dutra, porque ali
antigamente passavam com moto, ai colocaram escada para os
motoqueiros não subir e, estão subindo do mesmo jeito, estão
andando à cavalo lá em cima, quase atropelam as pessoas,
inclusive, atropelaram uma senhora de idade, então, os moradores
fizeram reclamações, foi onde este Vereador disse à eles pra
tirarem fotos, manda pra Câmara que é até melhor, pois, é uma
prova. Como é que faz? É a Nova Dutra ou a Prefeitura? O Nobre
Presidente comentou ali é uma questão de consciência, fica meio
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difícil porque, foi feita a passagem, vai da consciência de cada um.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou tinham que fazer algo para as motos não passarem. O
Nobre Presidente comentou se colocar alguma coisa lá ai
cadeirante não passa, não tem jeito, o ser humano tem que
respeitar o próximo. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil
Adalberto Rodrigues comentou foi reivindicado pela saúde, pelos os
Agentes de Saúde de Queluz, explicaram o seguinte, que eles têm
que se locomover talvez pra vir socorrer o paciente aqui ou na área
rural e atualmente não está tendo viatura. Então, queria que o
Prefeito no andamento dele aí pra arrumar uma viatura e largar lá
no PSF para eles poderem locomover, pois, os Agentes de Saúde
estão precisando, acredita que o Executivo irá pensar nisso daí. E,
sobre todos os Vereadores, inclusive, sua pessoa, estão todos
trabalhando unidos pra trazerem o melhor pra Queluz, não tem
nenhum Vereador aqui que fale contra, todos falam a favor, todos
estão ajudando o Executivo, estão ajudando a cidade. Tem gente
que faz maldade, fala mal do Vereador, mas, não sabem o que
passam aqui, pois, pedem, pedem para o Executivo, então, o
Vereador ele está trabalhando, todos estão trabalhando bem graças
a Deus, nestes quatro meses que estão aqui já fizeram muita coisa
pra Queluz e irão fazer mais e, o Vereador tem ser parabenizado
porque estão trabalhando, agora, não é brincadeira não, sentar
numa cadeira dessas a responsabilidade, não é pra qualquer um
não. Então, graças a Deus a população pede até pro Vereador,
para na Rua, então o Vereador faz o que pode. Então, os
Vereadores precisam ser parabenizados pelos trabalhos que vem
sendo realizados aqui nesta Casa de Leis

outra coisa, aquele
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Requerimento que fez pra Fábrica de Doce (Enovafoods), então,
este Requerimento repercutiu muito e foi pra muito longe, foi pra
Suíça, mas, já foram, tentaram resolver tudo certinho pra ver o que
está precisando, o que tinha que ser feito pelo Fábrica foi feito, mas,
aquele Requerimento foi parar nas mãos dos Executivos lá na
Suíça, já foi chamada a Prefeitura, já sentaram e conversaram, já
conversou também com os meninos lá da Fábrica pra ver o que é
melhor, ficaram à disposição, o que achar melhor têm que fazer
mesmo. Então, o Vereador é importante. Fizeram o Requerimento
pra saber a respeito dos empregados e este mesmo Requerimento
foi parar lá na Suiça, para os estrangeiros. No mais agradeceu pela
Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. A Nobre Edil Kácia
Maria comentou com relação ao Requerimento que o Nobre Edil
Adalberto falou, realmente precisam prestar atenção porque
segundo o que ficou sabendo, com pessoas que trabalham no
Executivo, houve a procura do Sindicato da Empresa Agtal, que há
indícios de que realmente está sendo ultrapassado a quantidade de
funcionários detentos reeducando referente a esse acordo e o
Sindicato parece que já está intervindo e segundo ficou sabendo
houve até um certo desconforto por parte da Agtal disso. O que esta
Vereadora deixa claro, embora, seja uma Empresa que está na
cidade e ela esteja dando cinquenta empregos, sessenta, oitenta,
para as pessoas aqui de Queluz, o correto era ela dar cem, cento e
vinte, cento e trinta empregos, então, não podemos ficar à mercê de
uma Empresa que dá cinquenta porque ela dá cinquenta empregos
em nossa cidade e têm que se contentar com isso, sendo que o
correto era ela dar cem, cento e vinte, cento e trinta empregos.
Devem respeitar à Agtal que é uma Empresa que ajuda o Município
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dentro dos limites dela, mas, não podem fechar os olhos para o que
é correto, se é correto a quantidade determinada de reeducando
devem obedecer isso, porque está deixando de gerar emprego para
os Munícipes de Queluz, ela dá outras formas de benefício pra
cidade? Dá, fornece? Fornece, mas, isso não é obrigação dela, a
obrigação é fornecer o emprego e se enquadrar na Lei. Então,
devem ficar atentos à essa situação. O Nobre Edil Adalberto
comentou que, isso que está falando, o importante é que os
Vereadores estão trabalhando Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo
comentou queria só complementar que, em se tratar de Agtal, é um
prestador de serviço, sua Empresa presta serviço lá e hoje, tem em
torno de cento e trinta, cento e quarenta funcionários empregados
diretamente, fora os empregos indiretos, restaurante e outros
serviços. O que acha é que, não podem fazer vista grossa mesmo,
mas, acredita também que devem focar em outras alternativas, não
achar que somente à Agtal, a Graal, a Mineração São João é que
vai resolver os problemas de nossa cidade, devem buscar novos
parceiros porque, se começam à agir de uma maneira muito em
afinco, o que acontece? Acabam até espantando o investidor que
tem hoje no Município por causa de vinte, trinta, quarenta
empregos, cento e quarenta vão para as Ruas, aí, a conta vai ficar
aqui na Câmara, vão chegar e falar que a culpa foi dos nove
Vereadores, cento e quarenta pais de famílias e a Empresa foi
embora. Então, tem que fazer essa defesa também porque acha
que é justo, porque pra poder colocar o outro lado, porque também
tem pessoas que trabalham lá e são beneficiadas, então, têm que
se unir e buscar novos parceiros dentro do Município. Em seguida
com a Palavra Livre o Nobre Edil João Batista que cumprimenta a
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todos com uma boa noite. Comentou que gostaria de reiterar o que
os amigos Vereadores falaram sobre a Sabesp, realmente ela está
deixando à desejar. É o seguinte, quando a pessoa atrasa com
alguma conta, a pessoa paga multa, quando a pessoa excede em
não pagar eles cortam a pessoa, cortam a conta dela e, pra religar
tem que pagar. Então, o certo seria, todo esse mal que estão
fazendo pra nós população, buracos e outras coisas mais, tinha que
ter uma multa para eles, o certo era isso, tem que mexer no bolso
deles igual mexem no nosso, multar eles porque, eles chegam e faz
tudo a vontade e ninguém fala nada, vão fazendo buraco, vão
cavoucando e não nem esquentando a cabeça. Então, precisam
tomar providências no sentido de haver uma punição para eles,
pois, não há punição para eles. E outra, quando há um trabalho
desses eles têm que prever, são estudados pra isso, são técnicos,
como é que fazem o buraco, um serviço mal feito eles sabem,
fazem o buraco e não avisam ninguém, têm pelo menos dois dias
pra avisar, a Elektro quando faz o desligamento em algum lugar ela
avisa dois dias antes. Então, precisam ver esse lado, porque
enquanto não mexer no bolso deles, vão fazer o que quer e, como
pagamos a conta eles também tem que pagar, nada mais justo, de
igual pra igual. Então, os nobres colegas estão com toda razão e dá
apoio a eles, a todos e, precisam pegar firme mesmo no pé da
Sabesp. Quanto ao que o colega Adalberto disse, ele está certo,
não está errado também não, ele fez o pedido lá pra Agtal e houve
uma resposta justa, tanto é que foi parar na Suíça, então, estão
aqui pra isso, muita gente não dá valor, mas, estão trabalhando, o
colega fez um pedido e chegou até a Suíça, isso é muito bom para
a Câmara, é benéfico para os Vereadores. E, foi um ótimo trabalho
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do colega. Comentou que gostaria ainda de ressaltar que a partir do
dia vinte e seis de abril, o Drº Flávio Ginecologista estará no Bairro
da União atendendo a partir das oito horas da manhã, também, toda
quarta-feira, a Fonoaudióloga a senhora Luciana, estará atendendo
também no Bairro da União e, em breve a Fisioterapeuta também
estará no Bairro da União atendendo. E, tudo isso, é um trabalho do
Prefeito Laurindo, tem conversado com ele e, o que ele pode fazer
pela cidade, no que ele está podendo fazer pelo Bairro da União,
estão todos de acordo com ele e, essa reivindicação ele está
mandando o pessoal e logo, terão a Dentista atendendo 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 que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que iria falar
sobre duas coisas, da Sabesp, os colegas têm toda razão, os
buracos que tanto foi falado aqui está na cidade toda, não sabe o
nome certo, mas, boca de lobo, mas, no meio da cidade tem
aquelas que abrem, os paralelepípedos cederam, então, quando os
carros passam bate, estraga, inclusive, no Bairro da Porteira tem
buraco grande lá, elevado demais a parte de perto da boca de lobo
da Sabesp e o paralelepípedo cedeu, então, falou Bairro da Porteira
por falar, mas, em tudo é lugar, está na frente da casa do colega
Adalberto, perto da casa do Presidente tem também, mais pra cima
tem, a cidade toda está assim. Então, têm de realmente falar com o
Gerente da Sabesp pra que ele entre em contato com a Firma e que
faça essa reforma porque realmente está precisando. Comentou
ainda que gostaria de fazer em nome de todos os Vereadores,
mandar uma Moção de Pesar à família do José Gomes, onde o Zé
Gomes era Tio Padrinho do Presidente desta Casa, então, podiam
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mandar em nome de todos os Vereadores. Mandar também uma
Moção de Pesar à família do Sr. Joaquim do Cartório que também
se foi e, uma Moção de Pesar também à família da Dona Sila.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou
ainda que iria elogiar as Secretárias Elizangela e Marilda Uchoas
pelas respostas que elas lhe deram, porque, ficou quatro anos sem
resposta, então, quando vê uma resposta bem dada, com
argumentação, explicando o que está fazendo, este Vereador fica
satisfeito e, foi o que pediu em sua resposta quando perguntou
sobre o Agro Negócio aqui do nosso Município, o Requerimento
para a Secretária foi nesse sentido e ela explicou detalhe por
detalhe, desde a reforma dos tratores à distribuição de serviço, o
que já foi feito, o que não foi, como está indo as negociações, pra
ela poder ter mais informações e passar pra Câmara, isso é uma
resposta de Requerimento. Então, gostaria que fosse encaminhado
um Ofício parabenizando as Secretárias pelas respostas enviadas à
esta Casa, porque, foram eficientes, isso é sinal de que têm
pessoas eficientes trabalhando e, Queluz precisa de pessoas
eficientes e não qualquer um que chega, assume uma pasta sem
saber nem o que está fazendo. No mais agradeceu pela Palvra
Livre e desejou a todos uma boa noite. Em discussão e votação
foram as Moções de Pesares Aprovadas por unanimidade.

Em

seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias que
cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que iria falar
exatamente das Moções de Pesares, mas, que bom que o colega
lembrou, pois, eram pessoas que fizeram parte de nossas vidas.
Comentou ainda que gostaria de pedir um Ofício pra ser
encaminhado à Secretaria do meio Ambiente pra que de uma
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passada no Bairro do Estrela porque, por causa da chuva vieram
duas árvores à descer, alí perto do barzinho, tem que dar uma
olhada, pois, disseram que não poderia cortar por ser árvores
nativas, só que a situação está séria porque o barranco desceu e
acabou encobrindo a janela de um morador e a árvore também
cedeu e, está em situação de risco, ali é necessário, se é nativa ou
não vão ter que ver com muito carinho. Solicitou ainda um
Requerimento de Informação com relação à Assistência Social da
nossa cidade, hoje, se permanece a mesma assistente que
tínhamos que, não sabe quem está hoje e, como está sendo feita a
atualização das pessoas que tem o Bolsa Família, o Leite, como
que está sendo feito o procedimento de recadastramento, por favor,
se está sendo feita visitas no Bairro, se não, como que esta sendo
feito isso. Em aparte o Nobre Edil Paulo Roberto comentou que
neste Requerimento que a colega Paula solicitou, gostaria de incluir
se a mesma permitir é claro, incluir sobre, o feriado passado,
iniciou-se o feriado na quinta-feira, mesmo não sendo foi feriado,
então, a entrega do leite foi feita na quarta-feira e, se não se
engana é feito dia sim dia não, era feito assim e continua sendo
assim, então, foi feito na quarta-feira. Gostaria que a nobre colega
incluísse no Requerimento se os demais dias não foram entregues
os leites. O Nobre Edil Silvio José comentou deve ter sido
entregues antecipadamente. Em aparte o Nobre Edil Paulo Roberto
comentou ou se foram entregues na quarta-feira. Continuando com
a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias comentou foi até bom o
nobre colega tocar no assunto, irão ficar felizes tem a Festa da
Moranga vindo aí, pediram tanto isso, quatro anos, lembrou-se
disso agora, quatro anos falaram a respeito da Festa da Moranga,
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Festival de Inverno, são coisas importantes para o nosso Município
que acaba, movimentando o nosso Município e, isso é muito
importante. Gostaria de parabenizar o nosso Prefeito por isso e,
também pela iniciativa que pessoal teve da Páscoa, iniciativa,
parabenizar todos os meninos (as), correram atrás, disseram que foi
perfeito e que abrangeu quase toda nossa cidade, então, parabéns,
por eles estarem buscando ajuda, isso mesmo, tem que envolver os
Munícipes, tem que estar aonde está o povo. Em aparte o Nobre
Edil Silvio José comentou a colega Paula falou muito bem, precisam
elogiar o que acontece em Queluz, pois, acontecem tão poucas
coisas. Gostaria de parabenizar a Igreja Católica pelo Teatro que foi
feito aqui no palco da Praça de Eventos 8 de março, onde foi muito
bonito

a

apresentação

da

Ressurreição

de

Jesus,

então,

parabenizar a Igreja Católica que foi a responsável por isso. Em
discussão e votação foi o Requerimento de Informação da Nobre
Edil Paula Elias Aprovado por unanimidade. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a todos
com uma boa noite. comentou que gostaria de começar falando do
passamento da Dona Sila, do senhor José Gomes e do senhor
Joaquim, que foram três guerreiros e em nenhum momento
perderam a alegria e nem de viver a vida, sempre com vontade de
viver e, deixaram exemplos para todos aqui, então, foram três
amigos que perderam nesse intervalo., sentem muito, inclusive, o
José Gomes era tio padrinho do querido Presidente desta Casa,
então, só queria constar seus sentimentos e esta homenagem
particular pela vontade de viver de cada um desses três que se
foram, que sejam exemplos para todos nas dificuldades do dia a
dia. Comentou ainda que gostaria de reiterar um Ofício para a
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Empresa Útil Sampaio que o prazo parece que já estourou e a
população cobra dia após dia, o pessoal precisa trabalhar, inclusive,
teve um morador de nossa cidade que teve de ir à Cruzeiro pra
comprar a passagem da Cidade do Aço pra poder ir trabalhar e
fazer os exames dele lá da empresa e, o emprego já está tão difícil,
a população tem que ter o acesso à cidade de Resende que é um
mercado de trabalho interessante aqui próximo de nossa cidade.
Então, pede encarecidamente que a Empresa reiterando este Ofício
pra que ela mande uma resposta se vai atendar os anseios da
população, se não vai, vão ver o que podem fazer, se vão procurar
a Cidade do Aço pra dar esse suporte pra população, inclusive,
cede até cede até o espaço se precisarem pra questão das
passagens às vezes se quiserem colocar funcionário. Mas,
precisam tomar providência com relação aos nossos moradores da
cidade que precisam se deslocar pra Resende, Engenheiro Passos
ou Itatiaia. Solicitou ainda um Ofício para o Diretor de Cultura, que a
CCR Nova Dutra está abrindo concurso aí para cultural e os
ganhadores vão ganhar prêmios no valor de duzentos mil reais
como incentivo pra área cultural, então, se não providenciou que
providencie pra poder participar. Gostaria ainda de reiterar o pedido
da limpeza na Rua Thomás Ribeiro Junior que, realmente foi feita
uma limpeza meia boca lá, limpou por cima, passaram a máquina
de cortar a grama, não capinou, está a mesma coisa que nada.
Então, que retorne e faça da maneira correta, pois, a população
está cobrando. Comentou ainda que gostaria que fosse oficiado
para a Secretaria de Obras, o muro lá do Alto são Geraldo que foi
feito, parece que a Rua está cedendo e a está exposta, aquele
muro por perto da casa do Popay e, parece que a Rua está
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afundando e a estrutura exposta, tem que arrumar o calçamento
novamente, pois, está dando buraco na Rua. Comentou ainda que
gostaria de fazer um pedido de autorização ao Plenário que, tem
uma Audiência Pública no dia dezenove de abril próximo em
Taubaté, precisa estar presente e gostaria de convidar mais dois
Nobre Edis pra estarem juntos também nesta Audiência que se
interessem e queiram participar, será a respeito de esterilização,
centro de zoonose, vai ser na Câmara Municipal e o convite,
acredita que chegou para todos os Nobres Edis e, como estão
dando andamento e os colegas Edis participam em nome da ação
dos padrinhos e madrinhas, se alguém puder acompanhar também
será muito bom e, precisa da autorização do plenário pra fazerem
essa viagem. Em aparte o nobre Edil Adalberto Rodrigues indagou
a que horas será a Audiência. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Gustavo comentou terá início às dezoito horas e trinta
minutos. Em aparte o nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou que
gostaria de ir. O Nobre Presidente comentou junto com a solicitação
do Nobre Vereador Luis Gustavo pode ser incluído mais dois
Vereadores. Em seguida foi o pedido do nobre Vereador Luis
Gustavo Aprovado por unanimidade. Novamente com a Palavra
Livre o Nobre Edil Gustavo comentou que gostaria de falar também
do Alto do São Pedro que, ontem foi fazer uma visita à sua avó e os
Munícipes reclamando com relação à limpeza porque, o Edil
Paulinho já falou e, tem aparecido animais peçonhentos, cobras,
aranhas. Já estiveram lá e fizeram solicitação de limpeza, o colega
Paulinho também já fez, então, pedir uma atenção especial pra
limpeza e a questão da iluminação, gostaria de reiterar o pedido do
colega Paulinho pra que faça a troca das lâmpadas lá. E, pra
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fechar, gostaria de falar sobre a Sabesp, todo mundo falou, gostaria
de falar também. Tem acompanhado lá e viu que eles estão
deterioraram a praça ali de frente a casa do Moacir. Então,
precisam ficar atentos para quando concluírem as obras eles
restaurarem a praça da maneira adequada, porque já destruiu.
Então, precisam ficar atentos pra que quando concluírem as obras
eles não vão embora e largue a praça totalmente destruída pra
Prefeitura arrumar não irem embora sem arrumar a praça. No mais,
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite.
Com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus Gomes
Garcez que cumprimentou a todos com uma boa noite. Gostaria de
constar o que o colega Adalberto falou, realmente ser Vereador não
é tão simples como todo mundo acha, não é simplesmente ganhar
uma eleição e estar aqui hoje, é complicado, são cobranças e
cobranças em cima dos Vereadores, logicamente, os Vereadores
são os olhos deles aqui, o acesso deles até o Executivo, na
verdade, parte daqui uma Indicação para o Prefeito, eles têm que
ter consciência de que os Vereadores não fazem e sim oficiam,
requerem, como se diz, fiscalizam. Então, pedir paciência para as
pessoas não serem tão agressivas com os Vereadores, não
cobrarem tanto também porque, a situação é complicada. O que
acha é que, estão sendo muito cobrados por razão daquilo que já
falou no passado, por acreditarem bastante nos Vereadores, por ser
uma Gestão diferenciada e todo mundo sabe disso, então, esse
excesso de cobrança aos Vereadores de hoje ela é maior mesmo,
como o colega Silvinho falou, ele requereu uma coisa pro Executivo,
mas, não tinha resposta, eles requeriam alguma coisa ao Vereador
e este requeria ao Executivo que é quem faz e não tinha resposta
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pra dar a quem requereu, então, eles estão acreditando nisso por
saber que o Laurindo é uma pessoa dinâmica e que está pensando
em fazer, os Vereadores também acreditam, então, a cobrança é
muito maior em cima dos Vereadores. Quer deixar claro que no que
depender de sua pessoa e acredita que de todos os Vereadores
que hoje acompanham a Câmara, as coisas vão acontecer por
saber que são nove Vereadores sérios, com boas intenções e sem
vaidades, sem disputa entre um e outro, a verdade é essa, estão
todos aqui pensando num bem comum em prol dos cidadãos e,
fazem parte desta população, todo benefício que partir dos
Vereadores que dependendo de sua ajuda, no final reflete em suas
vidas também, pois, têm filhos aqui, parentes aqui, então, fala isso
no sentido geral, pobre ditado, quando as coisas não acontecem na
rapidez que esperam é porque realmente têm certa dificuldade, o
Poder Público é cheio de etapas a serem cumpridas, não é tão
simples, é muito simples resolver um coisa que cabe à sua pessoa
em sua vida privada, hoje aqui vêm que é diferente, muito diferente,
ninguém é obrigado a saber, então, pede que tenham um pouco de
paciência e acreditem realmente e continuem acreditando nestes
Vereadores, não percam as esperanças, não desestruturem os
Vereadores, a verdade é essa e, que tudo vai dar certo. Em aparte
a Nobre Edil Kácia Maria comentou o Nobre Presidente está com a
razão, acredita que a população, porque, estes Edis que estão aqui
são Vereadores, mas, também são eleitores, moram na cidade e,
sabem todos os problemas que tem na cidade, só que, quando
sentam nesta cadeira a responsabilidade aumenta, estão pedindo
por vocês e pelas pessoas, só que, pra sentar numa cadeira
dessas, é muito fácil pra quem queira ser Vereador e não assuma
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responsabilidades. Acredita, que todos os nove que estão sentados
aqui têm um nome a zelar, tem a família aqui e quer o bem da
cidade e tanto que, todo mundo, todos os Vereadores sempre está
fazendo Ofício, doa a quem doer, está pedindo pra Prefeitura
esclarecimentos, Requerimentos, balanços, cada um fazendo a sua
parte de fiscalizar. Algumas pessoas acredita que isso ocorre com
mudanças de Gestão, sempre vai ocorrer, tentam às vezes inflamar
certas situações que não condizem com a realidade daqui,
infelizmente, os Vereadores podem requerer tudo que for possível
pra Prefeitura, mas, não podem fazer nenhum Requerimento que
crie despesas, isso está no Regimento Interno e isso a população
tem que saber, o Executivo vai acatar o que os Vereadores estão
pedindo dentro da possiblidade deles, dentro do Orçamento, se há
dinheiro, eles vão ter que fazer Licitações pra determinadas
situações, não basta somente querer e vai chegar no Executivo e
eles vão fazer, tem toda uma Lei, uma Legislação Municipal,
Estadual e Federal. Então, é isso que a população tem que saber e,
antes de mais nada a população tem que buscar o caminho correto
de se fazer a cobrança, tanto pro Executivo quanto pro Legislativo
porque, os Vereadores cobrados, mas, a população, embora
insistentemente se explicam, não tem nenhum protocolo na
Prefeitura e nem na Câmara de nenhum Munícipe requerendo
alguma coisa ou requerendo algum documento. Os Vereadores
estão aqui à disposição da população e, não vem nenhum Munícipe
aqui conversar, o que ás vezes acontece por rede social e, rede
social não é o meio correto de se fazer essa cobrança, a não ser
que os Vereadores não estejam dando ouvidos, ou passa
desapercebido, ou não estão dando atenção pra população, aí,
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acha mais do que válido. Mas agora, alguns Munícipes acabam não
vindo aqui e gerando uma situação de desconforto sem antes
buscar as vias corretas, adequadas, legais e certas pra se fazer
isso e, acabam colocando os Vereadores numa situação que quem
não está vendo passa que estes não estão prestando o serviço
corretamente e o que não é verdade porque, se vierem aqui e
analisarem os Ofícios que estão sendo encaminhados toda semana
pra Prefeitura, estão fazendo sim e, acredita que irão fazer um
trabalho nesses quatro anos digno e que já deveria ter sido feito à
muito tempo, mas, infelizmente por Gestão passada os Vereadores
que estavam aqui não puderam fazer. Novamente com a Palavra
Livre o Nobre Presidente comentou é o que falou, acredita que vai
dar certo e deixar todo mundo ciente que é uma engrenagem,
então, às vezes ouvem que o dinheiro vem independente de
qualquer coisa ou não, o dinheiro não vem independente de alguma
coisa, isso depende, é uma engrenagem, depende que as pessoas
paguem seus impostos em dia, o dinheiro vai mas volta, as
Empresas que recolhem o ICMS, o dinheiro retorna para a cidade, é
IPTU, é IPVA, são várias fontes de renda. Então, é o que fala, todo
mundo tem que fazer o seu papel de cidadão que reflete na política
e, o Vereador não faz nada sem ajuda do cidadão, o Vereador na
verdade, quando existe situações como essa citada da Sabesp que
vai e faz o serviço mal feito, logicamente tem que ser cobrado, mas,
cada um tem o seu papel, tem que cumprir o seu papel na
sociedade porque senão, não dá certo. Em aparte a Nobre Edil
Paula Elias comentou quando o Executivo quer e o Legislativo está
ajudando e correndo atrás, vêm hoje os nossos Empresários se
reunirem pra buscarem melhorias para o nosso Município, pois,
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aqui nós não vimos na Gestão passada porque não havia um
sincronismo entre o Executivo e o Legislativo e os Empresários,
então, hoje vêm isso, estão vendo que está tendo, estão buscando
onde pode se tirar alguma coisa e, diziam que falta criatividade,
pessoas inteligentes pra buscar e isso é uma realidade. Então, hoje
vêm o entrosamento e os Munícipes também estão mais
interessados em estar atuante, estão ajudando os Vereadores e, o
Executivo em conjunto com os Empresários, estão atuando,
buscando. Então, hoje estão vendo, não falam e acabaram não
tocando no assunto, mas, o nosso Vice Prefeito ele está tão
empenhado na parte de planejamento, de crescimento pro
Município, que ele visita os Municípios que já conseguiram alguma
coisa, então se vê hoje isso, é parte de Turismo, é uma coisa que
não virão nos últimos anos, não viram o movimento nessa parte e,
hoje existe, criou-se o Contur, que é uma iniciativa, está se fazendo,
olhem só pra ver, o nosso Município ele não tem condições hoje de
pagar uma pessoa para fazer um levantamento e, está tudo sendo
feito de forma artesanal, isso sendo feito e correndo atrás, a pessoa
certa, que estão envolvendo essa parte de Cultura, Turismo, o Vice
Prefeito está extremamente empenhado e isso é importante. Então,
está sim evoluindo, é importante, fala por si, nunca deu uma
atenção tão grande nessa parte voltada para o Turismo tudo e, está
se envolvendo, quer ter mais conhecimento porque sabe que têm
muito a oferecer. Novamente com a Palavra Livre o Nobre
Presidente comentou e têm potencial, foi o que falou, por acreditar
no potencial da cidade, em todas aquelas pessoas que governam
hoje a cidade é que chamou à atenção das pessoas que estão
querendo ajudar. Então, é o que fala e sempre falou, Queluz tem
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potencial muito maior do que outras cidades vizinhas e isso, os
Vereadores têm que acreditar, a população tem que acreditar. E,
esse problema de desemprego é nacional não é só em Queluz, com
certeza aqui em Queluz é pior, acredita que realmente a situação
está complicada. Mas estão no começo de um trabalho, estão à
quatro meses dos quatro anos, vão estar aqui todos juntos e daqui
pra frente, acha que vai refletir, os Vereadores irão sentir que as
pessoas vão estar mais satisfeitas e mais amparadas, é uma
realidade, precisam saber falar e não iludir com emprego dizendo
que amanhã ou depois irá arrumar porque não vai, têm que ser
sincero porque isso também tira um peso de suas costas, não
virando as costas, mas, buscando outros empreendimentos,
tentando atrair outras Empresas, estar sempre alinhados com o
Executivo em situação que traga benefício pra cidade e manter o
Mandato assim em harmonia, todos se entendendo muito bem um
com o outro, esclarecidos nos Projetos e nas Indicações, sabendo o
que estão fazendo e, o que acha é que a população tem a ganhar,
acha que um atrito prejudica o eleitor e não muda nada a favor de
um ou de outro, isso é bobeira, ás vezes vaidade, não podem deixar
com que essas coisas venham a desestruturar os Vereadores. E, é
isso, quer parabenizar como a colega Paula falou quanto ao serviço
que o Vice Prefeito vem fazendo, parabenizar também os
Vereadores, parabenizar o que o Prefeito vem fazendo, os
Secretários também que estão todos sempre presentes, é um time
que tem tudo para a final de campeonato. Agradece mais uma vez
os servidores desta Casa, agradece ao Marco Vilela pela presença
e aos que assistem pela internet. E, no mais boa noite e quem
acredita no trabalho dos Vereadores e hoje é pro bem da população
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e estes Edis fazem parte dela, então, é isso aí, uma boa noite a
todos. Anunciou a próxima (7ª) Sessão Ordinária dia 02/05/17 às
dezenove horas, conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 § 7º do Regimento Interno. Em virtude do feriado de 1º de Maio (2ª
feira) – conforme Artigo 150 § Único do Regimento Interno).
Anunciou ainda a Audiência Pública com a Polícia Militar no dia 05
de maio de 2017, às 15 horas – na Câmara Municipal (Segurança
Pública). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 06ª Sessão
Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 17 de
abril de 2017, às vinte e uma horas e vinte minutos.
Presidente:
1º Secretário:
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