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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos dois dias do corrente mês de maio de dois mil e dezessete, às
dezenove horas e vinte e cinco minutos, na Sala das Sessões, Drº
João Monteiro da Silva, realizou-se a Sétima 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 e o Edil Luis Fernando Paulino. Estando ausente a
Sra. Paula Elias da Silva. Em seguida, foi colocada em discussão e
votação as Atas das Sessões: Ata da 6ª Sessão Ordinária de 17-0417, Ata da 22ª Sessão Extraordinária de 26-04-17 e Ata da 23ª
Sessão Extraordinária de 26-04-17, que submetidas à apreciação
do Plenário foram aprovadas por unanimidade. 1º) Moção de Pesar
- de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, com apoio dos
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Nobres Pares - Assunto: Passamento da Sra. Alcina Lemes da Silva
dia 23 de abril próximo passado – Encaminhar aos Familiares
Enlutados. 2) Moção de Pesar - de autoria da Nobre Edil Kácia
Maria Nemetala Macedo, com apoio Legislativo - Assunto:
Passamento da Sra. Luana Oliveira Soares – Encaminhar aos
Familiares Enlutados. Em discussão o nobre Edil Paulo Roberto
comentou gostaria de falar referente a dona Alcina, ela era uma
pessoa que conhecia à cinquenta anos na Rua Dr. José Vicente no
bairro São Pedro, uma senhora que sempre trabalhou em favor da
comunidade ali do são Pedro, uma pessoa religiosa e, já que
aconteceu esse falecimento, entra com essa Moção de Pesar e
gostaria que a mesma fosse em seu nome juntamente com todos os
nobres colegas Vereadores. A Drª Kácia comentou o passamento
da Luana Soares foi a adolescente que faleceu por ocasião de um
acidente de moto, foi um acidente muito trágico e, a população de
Queluz sentiu muito e, está mandando em nome de todos os
Vereadores essa Moção de Pesar pra família dela. Em discussão e
votação foram as duas Moções de Pesares Aprovadas por
unanimidade. 3) Moção de Apoio - de autoria do Nobre Edil Carlos
Mateus Gomes Garcez, com apoio Legislativo – Assunto: Rejeição
da PEC 287/2016 – Encaminhar ao Presidente da República,
Presidente da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em
discussão o Nobre Edil Silvio José comentou o Nobre Presidente
está repassando isso, é complicado, fica uma situação tão delicada,
escutam muitas coisas, ouvem especialistas falando que se
continuar do jeito que está daqui 2020 não tem mais dinheiro pra
pagar a aposentadoria de quem tem aposentadoria, quer dizer, é
uma situação delicada. Entenda a atitude do Nobre Presidente, esta
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acompanhando, é isso mesmo, mas, tem dúvidas, o que vai ser
amanhã? E as pessoas que vão aposentar amanhã? Então, não
vão ter direito de receber porque não vai pagar, então, se não
mexem na Previdência não vai ter dinheiro, então, como é que vai
ser? As pessoas que estão começando hoje pra aposentar amanhã,
pagando suas contas, chega amanhã e não tem dinheiro pra pagar,
é uma situação complicada e, nós aqui, entende o Nobre
Presidente, o que está falando, compreende isso daí, mas, também
não compreende porque gosta de estar bem informado, assiste a
Band News, Globo News e, se pegarem aqueles especialistas
falando eles dizem justamente o contrário, dizem que não teremos
como bancar e que hoje a nossa dívida anual da Previdência chega
à cento e sessenta bilhões ano, então, como é que vai fazer? Ai, vai
tirando o dinheiro aonde tem um investimento pra melhorar o País,
vai tirando dali até chegar um dia que não vai ter mais, então, como
é vai ser daqui uns dias? Entendeu, mas, também tem que declarar
isso, não é burro, entende, mas, não sabe quem é que realmente
está certo e, essa Lei que estão falando e o pessoal está metendo
o pau, nos Países desenvolvidos isso já aconteceu, e os Países
pagam os seus aposentados, aqui no Brasil mais quatro cinco anos
aí não vão ter dinheiro mais pra pagar os aposentados, então, não
sabe mais o que fazer, falar a verdade não sabe o que fazer. O
Nobre Presidente comentou é difícil, tem os altos e baixos. O Nobre
Edil Silvio José comentou é uma situação delicada, compreendeu o
que veio e o que o Nobre Presidente colocou, mas, tem suas
dúvidas. O Nobre Presidente comentou é o que disse, tem os altos
e baixos, pessoas também que contribuem já um tempo e que
trabalham desde cedo, também não vão conseguir aposentar
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também. O Nobre Edil Silvio José comentou não vão, porque não
vai ter dinheiro pra pagar eles e, a idade aumentando pra sessenta
e cinco anos homem e a mulher sessenta e dois, mas, quem igual o
seu caso que falta pouco pra aposentar vai ter que pagar alguns
meses a mais pra poder bancar a aposentadoria pra depois poder
aposentar. Então, tem várias e várias coisas, estão com Leis muito
atrasadas em nosso Brasil, a Lei do trabalhador, trabalhista que foi,
não viu nada de errado, o povo fez aquela anarquia, a Lei é de
1942, quanto já mudou esse mundo, como é que podiam continuar
numa Lei atrasada daquela? Não está defendendo não, mas,
precisam ser real e ver realmente o que interessa para o Brasil, o
que é que interessa pra nós realmente porque, a situação está
delicada demais, não vê outra saída, fica aí o pessoal fazendo
grave, na época onde estão numa situação delicada, está sendo
mandado os funcionários embora, porque? Porque não tem renda,
se for uma firma que não tem renda tem que dispensar porque
senão, como é que paga os funcionários? Hoje, só tem valor e
mesmo assim, entre “funcionário público”, esse não corre o risco de
perder o seu cargo, o restante, se o nosso amigo Gustavo tem os
carros dele mas não consegue fazer as viagens, como é que ele
banca o motorista? Como é que ele paga os impostos? Como é que
ele paga os funcionários? Esse é o Brasil atual, então, não sabem
nem o que fazer pra falar a verdade. Em discussão e votação foi a
Moção de Aplauso Aprovada por oito votos favoráveis e uma
Abstenção do Nobre Edil Silvio José. 4) Requerimento de
Informação Urgência e Informação nº 075/17 - de autoria da Nobre
Edil Kácia Maria Nemetala Macedo – Assunto: Reiterar informação
do valor percebido através da cobrança da CIP – Encaminhar à
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Empresa Elektro. Em discussão a Nobre Edil Kácia Maria comentou
o Requerimento está pedindo, reiterando o Requerimento anterior,
que fez na outra Sessão, onde pediu pra Elektro o balanço do que
eles já receberam de taxa, os valores, o que foi investido o balanço,
devidamente assinado pelo Contador e eles responderam que o
serviço referente à iluminação pública cabe ao Executivo, foi uma
linha só e, não foi essa a sua pergunta, achou que foi uma resposta
totalmente sem nexo, foi assim, é isso que tem pra falar e, não pode
aceitar ainda mais com a pressão que estão sofrendo que aceitar
uma resposta como essa, precisam saber pra onde o dinheiro está
indo, o que está sendo feito e o que vai ser feito daqui pra frente
porque é isso que cabe aos Vereadores, então, por isso que
reiterou o pedido do que eles já receberam de taxa da iluminação
pública. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou a nobre colega
Vereadora Kácia está certíssima, pois, o que sela pediu foi pra que
informassem a Câmara Municipal o paradeiro deste dinheiro e a
resposta não foi satisfatória, então, ela está mais do que certa
reiterando e pedindo pra que informem melhor porque, esse
assunto da taxa de iluminação já está ficando até chat porque, os
Vereadores chegam na Rua o cidadão quer saber e estes não têm
a resposta, na realidade não estão sabendo pra onde está indo
esse dinheiro. Então, eles precisam responder pra Câmara dando
uma resposta satisfatória. O Nobre Edil João Batista comentou a
nobre colega Kácia está certa, pois, a resposta não foi aplausível,
são cobrados assim como foram cobrados agora a pouco, tem
esperança que novamente quando vier a outra resposta ela seja
aplausível para todos porque, não é justo ficarem sem saber a
quantia pra poderem passar para a população. Mas, conversando
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com o Executivo crê que sobre a quanto a iluminação e sobre o
poste crê que até julho já vão ter uma resposta do Executivo, agora,
aguardam a resposta da Elektro sobre os valores. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade. 5)
Requerimento nº 076/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto
da Silva – Assunto: Poda de árvore situada na Rua Dr. José Vicente
– Encaminhar ao Executivo Municipal/Secretaria de Obras e Meio
Ambiente. Em discussão o Nobre Edil Paulo Roberto comentou a
leitura desse Requerimento falou tudo que era pra ser dito e, os
moradores na realidade estão com razão. Em discussão e votação
foi o Requerimento Aprovado por unanimidade. 6) Requerimento nº
077/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva – Assunto:
Pintura de faixa de pedestre e demais sinalização no Município –
Encaminhar ao Executivo Municipal e Departamento de Trânsito.
Em discussão o Nobre Edil Paulo Roberto comentou que falando
em faixa, lembra-se do semáforo, não sabe se foi desligado ou se
está com defeito, mas, mesmo estando com defeito ou estando
desligado, se fosse pra este Vereador votar votaria a favor do
desligamento porque, o trânsito melhorou acha que oitenta por
cento. Mas, referente à faixa, é necessário a faixa naquele setor e,
não só naquele setor, mas sim em mais setores de Queluz, precisa
e, as faixas estão apagadas, praticamente não existe mais as
faixas. E, gostaria de falar sobre o Guarda de trânsito, agora, eles
estão colocando Guarda o Executivo, então, isso é muito bom,
sinalizar quando as pessoas precisarem atravessar ali, dando sinal
para os carros e respeitando os pedestres e, isso foi muito bom, o
Executivo colocar aquele Guarda ali e, não só ali, mas do outro lado
também. O Nobre Edil Silvio José comentou o Vereador Paulinho
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tem razão, realmente melhorou o trânsito, o semáforo está
estragado e os Guardas estão parando o trânsito para as pessoas
que querem atravessar e é isso aí, Queluz tem que fazer essa parte
mesmo, precisa melhorar só o trânsito agora, pra fazer umas mão
única aí como já fizeram o Projeto aqui pro Prefeito pra ver se
melhora mais o trânsito ainda, mas, o Requerimento do colega
Paulinho está de pleno acordo, está certinho. O Nobre Edil João
Batista comentou o nobre colega Paulinho está coberto de razão,
pois, precisam realmente colocar a faixa e a pintura que está
faltando sim, mas, crê que o Executivo vai olhar por esse lado ai.
Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por
unanimidade. 7) Requerimento de Informação nº 078/17, de autoria
da Nobre Edil Paula Elias da Silva – Assunto: Cobrança de Imposto
Predial

e

Territorial

–

IPTU

–

Encaminhar

ao

Executivo

Municipal/Setor de Tributos. Retirado de Pauta por razão da Nobre
Edil Paula não estar ausente. 8) Indicação nº 033/17 - de autoria do
Nobre Edil João Batista - Assunto: Inserção de Festa da
Gastronomia Mineira, no calendário de eventos do Município –
Encaminhar ao Executivo Municipal. 9) Indicação nº 034/17 - de
autoria do Nobre Edil João Batista – Assunto: Implantação de
Academia ao ar livre e parque infantil no bairro da Figueira –
Encaminhar ao Executivo Municipal. 10) Projeto de Resolução nº
004/17 - de autoria da Mesa Diretora que “Regulamenta Sindicância
e Processo Administrativo e Disciplinar no âmbito da Câmara
Municipal de Queluz” – (Um turno de votação, c/ cópia aos Edis).
Em seguida foi realizada a leitura dos Pareceres Jurídico e das
Comissões Permanentes. Em discussão o Nobre Edil Silvio José
comentou o Presidente está correto em ter tomado essa atitude,
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pois, realmente precisa, as coisas têm que estar certinha para as
coisas funcionarem bem, tem seu apoio. Em 1ª discussão e votação
foi a Resolução nº 004/17 Aprovada por unanimidade. 11) Projeto
de Resolução nº 005/17 - de autoria da Mesa Diretora que
“Disciplina o Serviço de Medicina do Trabalho e Regulamenta prazo
para entrega de Atestado Médico dos Servidores da Câmara
Municipal de Queluz” – (Um turno de votação, c/cópia aos Edis). Em
seguida foi realizada a leitura dos Pareceres Jurídico e das
Comissões Permanentes. Em discussão a Emenda o Nobre Edil
Silvo José comentou o Presidente está certo, não vê nada de
errado na Emenda não. O Nobre Edil Fernando comentou também
concorda com a Emenda, está correto. Em discussão e votação foi
a Emenda Aprovada por unanimidade. Em discussão o Projeto de
Resolução nº 005/17 o Nobre Edil Silvio José comentou o
Presidente está de parabéns, tem que tomar essas atitudes mesmo
para as coisas poderem andar direito, porque senão vai ficando
cada vez mais difícil administrar essa Casa, mas, não é só essa
Casa, qualquer lugar que não tem está de parabéns, as coisas
precisam andar direitas, onde não tem Lei fica difícil, então, o
Presidente está de parabéns por ter tomado esta atitude. Em
discussão e votação foi o Projeto de Resolução Aprovado por
unanimidade. 12) Ofício GP nº 195/17 - responde ao Ofício Especial
da Comissão Permanente de Justiça e Redação, informando sobre
a área denominada Chácara Cantinho do Louro, para os Projetos
de Leis Legislativos nº 003 e 004/17, do Edil Paulo Roberto da
Silva, sobre denominação de vias públicas Chácara Cantinho do
Loro. 13) Projeto de Lei Legislativo nº 008/17 - de autoria da Mesa
Diretora que “Dispõe sobre a correção dos nomes para as Ruas do
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Bairro da Cascata, descritas na Lei nº 764/2017” - (1ª Discussão e
Votação com Pareceres). Em seguida foi realizada a leitura dos
Pareceres Jurídico e Comissões Permanentes. Em 1ª discussão e
votação foi o Projeto de Lei Legislativo Aprovado por unanimidade.
14) Projeto de Lei nº 016/17 - de autoria do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre a isenção do Pagamento, nos cemitérios Municipais,
das taxas de procedimento para funeral e enterro de pessoas
reconhecidas como de baixa renda ou indigentes e dá outras
providências” - (Leitura com cópia aos Edis). 15) Projeto de Lei nº
019/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional especial na LOA” –
Regime de Extrema Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ nº 086/17
- (Leitura com cópia aos Edis). 16) Projeto de Lei nº 020/17 - de
autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre autorização para
abertura de crédito adicional especial na LOA” – Regime de
Extrema Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ nº 086/17 - (Leitura
com cópia aos Edis). 17) Projeto de Lei nº 021/17, de autoria do
Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
celebrar convênio de cooperação técnica, contrato e outros ajustes
com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e Companhia de
Saneamento Básica do Estado de São Paulo – SABESP para as
finalidades e condições que específica, e dá outras providências” (Somente leitura com cópia aos Edis) – Regime de Urgência,
conforme Ofício GP/SMAJ nº 087/17. 18) Projeto de Lei nº 022/17,
de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza Desafetação, com
alienação de área pública e dá outras providências”, em regime de
Extrema Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ nº 089/17 - (Leitura
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com cópia aos Edis). 19) Projeto de Lei nº 023/17 - de autoria do
Executivo Municipal que “Autoriza o Município a formalizar
convênios para concessão de descontos em matrículas e
mensalidades

com

Instituições

Educacionais

e

dá

outras

providências”, em Regime de Extrema Urgência, conforme Ofício
GP/SMAJ nº 091/17 - (Leitura com cópia aos Edis). 20) Ofício GP nº
175/17 - responde ao Requerimento nº 055/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre redutor de velocidade na Rua
Tenente Manoel França e Prudente de Moraes. 21) Ofício GP nº
177/17 - responde ao Requerimento nº 034/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Fernando Paulino, sobre qualificação dos seguranças que
prestam serviço nos eventos do Município. 22) Ofício GP nº 179/17
- responde ao Requerimento nº 051/17, de autoria do Nobre Edil
Adalberto Rodrigues da Silva, sobre redutor de velocidade nas
proximidades da escola do Bairro da Figueira. 23) Ofício GP nº
181/17 - responde ao Requerimento nº 039/17, de autoria do Nobre
Edil Paulo Roberto da Silva, sobre restauração e iluminação da
Praça Pr. Delcides no Bairro Santo Antônio. 24) Ofício GP nº 182/17
- responde ao Requerimento nº 040/17, de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto da Silva, sobre readequação escadaria do Bairro
São Benedito. 25) Ofício GP nº 183/17 - responde ao Requerimento
nº 041/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre
inserção de braços de luz e colocação de postes ao final da Rua
Benedito Duarte, no Bairro Santo Antônio. 26) Ofício GP nº 184/17 responde ao Requerimento nº 042/17, de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto da Silva, sobre inserção de braços de luz e
readequação de rampa na Rua Vereador José Alves. 27) Ofício GP
nº 185/17 - responde ao Requerimento nº 044/17, de autoria da
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Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre inserção de
grades e reposição de lâmpadas nos holofotes pertencentes ao
Viaduto situado ao longo da Rua Ciriano de Moraes Borges. 28)
Ofício GP nº 186/17 - responde ao Requerimento nº 035/17, de
autoria da Nobre Edil Paulo Elias da Silva, sobre manutenção e
andamento de obras nas quadras de Esporte. 29) Ofício GP nº
187/17 - responde ao Requerimento nº 036/17, de autoria da Nobre
Edil Paulo Elias da Silva, sobre colocação de bebedouro no Velório
Municipal. 30) Ofício GP/SMAJ nº 090/17 - informa sobre recursos
financeiros obtidos com a alienação da área pública, da
desafetação do Projeto de Lei nº 022/17, serão utilizados
exclusivamente na área da educação. 31) Ofício GS nº 117/17 –
Secretaria Municipal de Saúde, responde ao Ofício SV Nº 058/17,
de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, campanha
Vacinação Febre Amarela – Bairro União. 32) Ofício SMA/AG nº
37/17 - da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que responde ao
Ofício SV Nº 056/17, do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre descarga
irregular de efluentes tóxicos no Rio Paraíba pela Queluz Química.
33) Ofício GD nº 035/17, da Diretoria de Cultura, Turismo e
Comunicação Social, responde ao Ofício SV nº 068/17, do Edil Luis
Gustavo, sobre a inscrição de projetos que já estejam aprovados no
Artigo 18 da Lei Rouanet. 34) Ofício FMA nº 001/1 - da Secretaria
Meio Ambiente, que responde ao Requerimento nº 043/17, do
Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre corte de árvores. 35) Ofício
Especial– EGO/2SEC – Deputado Estevam Galvão, comunicando a
sua eleição para compor a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Estado. 36) Ofício Casa Civil do Subsecretário Murilo Macedo sobre doação de uma ambulância para o Bairro União, a pedido do
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Edil João Batista Ribeiro Filho. 37) Ofício nº 0038/17 – EG/2º SEC,
responde ao Ofício SV Nº 053/17, do Nobre Edil Silvio José Bueno,
na inclusão do Projeto 100% Esporte para todos, da Secretaria
Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. EM SEGUIDA FOI DADO
INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA LIVRE O
Nobre Edil Luis Fernando que cumprimentou a todos com uma boa
noite, aos visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e
aos que estão assistindo em casa. Comentou que gostaria de
parabenizar o excelentíssimo senhor Prefeito pelo Torneio de 1º de
Maio no qual esteve prese ficou o dia todo lá, foi uma coisa que
surpreendeu a toda a população porque, nos outros anos passados
não teve e o pessoal estava aguardando, é um evento que todo
mundo espera o dia 1º. Então, ele está de parabéns por ter feito
esse evento, foi muito bacana, muito organizado, deu tudo certo,
não houve nada de errado, então, agradece muito a população por
terem ido prestigiar os jogadores, parabéns aos campeões, primeiro
e segundo lugar, então, parabéns ao Prefeito e ao Vice Prefeito
também. No mais agradeceu pela palavra livre e desejou a todos
uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria que cumprimentou a todos com uma boa noite, os visitantes
nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e aos que estão
assistindo em casa. Comentou que gostaria somente de fazer um
Requerimento para a Nova Dutra com cópia para o Executivo, um
pedido de um morador do Bairro da Nova Queluz, ele disse que lá,
o túnel que liga ao bairro nova Queluz com o Buraco Quente, que
ele está sendo danificado pelo tempo e que algumas vigas já estão
amostras e que o ferro já está enferrujado e, como ali é de
manutenção pela Nova Dutra porque passa debaixo da Rodovia,
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gostaria de estar solicitando à Nova Dutra a verificação se há a
possiblidade de uma reforma nesse túnel que liga os dois Bairros do
Município. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado
por unanimidade. Com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria que
mais agradeceu pela palavra livre e desejou a todos uma boa noite.
Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto que
cumprimentou a todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa,
aos Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em
casa. Comentou que não sabe se o Executivo não tem funcionários
para fazer a limpeza de nossa cidade, não sabe o que está
acontecendo, provavelmente não tem o funcionário certo pra fazer
essa limpeza. Então, os Bairros da Figueira, do São Geraldo,
Fogueteiro e São Pedro que é aonde este Vereador mora, se
encontram numa situação difícil, muito mato e sujeira e, tinha os
funcionários que faziam a limpeza do bairro e hoje já não tem mais,
então, ficou o mato e mais a sujeira, ficou num estado deplorável,
difícil, muito feio e, é como sempre fala aqui, os Munícipes cobram
os Vereadores, então, vão no Executivo e, o Executivo executando
aquilo que é necessário. Então, pede que se faça um Ofício pedindo
que a limpeza nesses Bairros citados acima sejam realizadas.
Solicitou ainda um Requerimento, na escadaria do São Pedro, no
final da escadaria, nas mediações da casa d funcionário da
Prefeitura o Djalma, pois, está uma escuridão tremenda e lá é um
setor perigosíssimo e tem muita cascavel e, o que eles fazem? É
que nem lhe informaram, eles estão pagando uma taxa de vinte
reais de iluminação, porque, eles puxam um bico pra fora pra poder
clarear aquela situação difícil. Então, já conversou com o Prefeito e
ele disse que este Vereador podia entrar com um Requerimento
13

quem, estes trabalhos todos que os Vereadores estão pedindo
precisa mesmo, então, pede que seja feito este Requerimento no
final da escadaria do Alto São Pedro. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade. Continuando com a
Palavra

Livre

o

Nobre

Edil

Paulo

Roberto

solicitou

um

Requerimento, na Rua Tizitzi no bairro Nova Queluz, passando a
casa do Maguila, lá no final da Rua mora o Paulinho eletricista da
Prefeitura, então, lá não tem iluminação e, tem bastante residência,
é uma escuridão, um matagal tremendo naquele setor e, também já
conversou com o Prefeito a respeito e, ele prometeu que irá fazer
esse trabalho, então, gostaria que fosse feito o Requerimento e o
nome da Rua é Maria Estravo Tizitzi, Bairro Nova Queluz. No mais
agradecer a todos os nobres colegas Vereadores por tudo que
aconteceu

nesta Sessão.

Em

discussão e

votação foi o

Requerimento Aprovado por unanimidade. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou
a todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, aos
Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em casa.
Não sabe como fazer, se vai mandar pra Secretaria de Saúde,
queria saber deles se já estão fazendo a Licitação para aquisição
de remédios porque, na Santa Casa está faltando remédio ainda e a
população está pedindo e não tem, então, queria saber deles se já
estão fazendo a Licitação e quando vai chegar, não tem. Gostaria
de Oficiar à Nova Dutra, pois, no viaduto principal tem muitas teias
de aranha, está sem iluminação. As pessoas que vieram hoje vir
esse medicamento certo pra não faltar porque, está faltando. E,
gostaria de Oficiar para a Nova Dutra, que ali no viaduto principal,
esse viaduto que atravessam pra lá e pra cá, ele tem muita teia de
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aranha, muito sujo e aquilo ali facilita, até as lâmpadas mesmo,
quando tem teia de aranha não ilumina legal, então, queria também
que fizesse isso daí. E, essas pessoas que vieram aqui hoje antes
da Sessão falar sobre a taxa de iluminação pública, precisam ver o
que podem fazer porque, precisam dar uma resposta porque o povo
quer uma resposta e, acha que é o seguinte, pela Lei, é uma Lei
Federal, só que, a Elektro está abusando um pouco no juro, está
desigual, porque começou com quatro reais e depois passou pra
cinco reais, seis reais, agora é dez reais, tem casa que é quinze,
tem indústria aí que é vinte reais, outra é duzentos reais, então,
quer dizer, está uma coisa meio que desigual, precisam lutar por
isso daí pra veem certinho pra poderem dar uma resposta à
população. 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, os visitantes
nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e aos que estão
assistindo em casa. Comentou que gostaria de agradecer ao
Prefeito Laurindo e ao Vice Prefeito Guilherme pelo belo trabalho
que foi feito no Torneio de 1º de Maio, conforme disse o amigo
Fernando Vereador. Parabenizar o pessoal que ajudou no Torneio,
o Dudu, a Bruna e, também parabenizar a Segurança de Queluz
que foi lá a qual fez um bom trabalho, incluindo o amigo Gelito que
está no plenário, eles estão de parabéns, mandar um Ofício
agradecendo o Prefeito pelo bom desempenho no Torneio de 1º de
Maio, com muita alegria e sem problema nenhum, gostaria de
agradecer aos Seguranças que estavam 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
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todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, aos
Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em casa.
Comentou que gostaria de fazer uma pergunta direto ao Nobre
Presidente, o porquê da Sessão de Câmara não está sendo
transmitida a Sessão. O Nobre Presidente comentou hoje acredita
que já está sendo. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil
Silvio José comentou hoje não, por isso é que está perguntando. O
Nobre Presidente comentou ela está no ar, hoje ela está sendo,
estavam com problema de transição e descobriram que o áudio
estava baixo demais e não estavam conseguindo transmitir, daí
hoje desligaram o roteador e funcionou, podem saber que nos
celulares está funcionando, antes só saia a fala, como a imagem
era muito pesada, agora, está indo, vai ter que ser mudado o plano
e essa semana tiveram na Vivo pra poder ver e mudar o plano
também e não precisar desligar o roteador. Mas, hoje, graças a
Deus está sendo transmitida. Novamente com a Palavra Livre o
Nobre Edil Silvio José comentou está caminhando. Continuou
comentando que do Torneio de 1º de Maio os colegas já falaram; da
Festa da Moranga esse ano, irá falar, pois, é a primeira Sessão
Ordinária que estão tendo depois da Festa da Moranga, também
parabenizar o Secretário da Cultura o Thomas e o grupo dele que
participaram da festa e, a festa foi sensacional ao seu modo de ver,
tiveram uma festa gostosa aqui no centro da cidade e, só viu
pessoas elogiando, então, isso é um sinal de que é um sucesso a
festa e, não podem parar não, viu a Indicação do colega Dominique
pedindo festa, sabem que festa algumas organizações precisam de
um pouco de verba, mas, o colega Dominique está de parabéns,
pois, quanto mais festas tiverem mais pessoas irão vir pra conhecer
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Queluz e, nossa cidade. É muito bonita, falta o povo conhecer pra
valorizar mais a cidade. Gostaria que fosse enviado um Ofício
parabenizando o Prefeito e à Secretaria de Turismo sobre a Festa
da Moranga e o Torneio de 1º de Maio. Gostaria de falar também,
ali atrás, eles limparam o Rio Verde e nesse tempo que limparam
pra poder o rio descer perfeitamente, ficou muito boa a limpeza ali,
é outra coisa que o Prefeito merece os parabéns da Câmara, mas,
teve uma chuva muito forte na sexta-feira à uns quinze dias atrás e
essa chuva levou aquela areia ali pra trás. Então, hoje, conversou
com o Prefeito e quer deixar uma Indicação pra ele mandar alguém
pra limpar lá atrás das casas da Dona Alaide, da Dona Auxiliadora,
da sua mãe, do Boizinho, porque ali agora encheu, então a água
agora, vai ter que dar uma limpada, limpar o mato que está grande
pra poder o Rio Paraíba também jogar junto ali ao rio Verde pra
poder correr a água lá pra baixo. O Nobre Presidente comentou
quando ela bate na ilha fica uma pouco de areia pra trás.
Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou
praticamente agora encheu de areia tudo ali, então, o acesso ao Rio
Paraíba vai, diminuiu ali pra jogar água pra que possa correr mais
ali pro fundo, porque senão, o pessoal vão ter outra dificuldade
também e o mal cheiro vai voltar à afetar todos que moram ali.
Comentou que hoje era só, que teriam mais duas Sessões
Extraordinárias em seguida, no mais agradecer pela palavra livre e
desejar a todos uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o
Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a todos com uma boa
noite, os visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e
aos que estão assistindo em casa. Boa noite em especial à sua
mãe que veio prestigiar os trabalhos desta Casa. Solicitou uma
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Indicação ao Executivo, sobre a limpeza do mato no Bairro São
João, às margens da Rodovia, pois, o mato está muito alto
dificultando a passagem para o Alto da Igreja. Solicitou ainda uma
Indicação ao Executivo, quanto à manutenção da Quadra da Escola
Capitão José Carlos, pois, estiveram lá a convite do Grêmio
Estudantil, do Paula França e do Capitão, foi um encontro com a
Juventude junto com o Observatório da Juventude de Lorena e, a
queixa dos jovens foi que eles não tem como fazer atividades na
quadra do Capitão, então, que seja feito reparos e adequações pra
que os jovens possam estar fazendo educação física e suas
atividades na quadra da Escola. Solicitou ainda uma Moção de
Aplauso, que neste sábado que passou houve uma Ação dos
Heróis do Sorriso, que veio à arrecadar cabelos de pessoas pra
mandar para o Hospital do Câncer assim como brinquedos também.
Então, queria enviar esta Moção de Aplauso para os idealizadores e
parabeniza toda a população que vieram ver, prestigiaram o evento,
doaram brinquedos, aqueles que fizeram cortes de cabelos pra
encaminhar lá pra São Paulo, então, queria fazer essa Moção de
Aplauso. Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso Aprovada
por unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil
Luis Gustavo comentou que gostaria de constar aqui também,
parabéns ao Executivo pela realização do Torneio de 1º de Maio,
esse torneio do trabalhador que já é tradicional em nosso Município,
esteve acompanhando durante um período lá e, graças a Deus as
famílias presentes prestigiando o evento, as equipes que estiveram
alí das sete horas da manhã até quase dezenove horas, os times
ali. Então, gostaria de parabenizar a todos, ao time campeão, ao
vice campeão, que abrilhantaram a competição, é isso mesmo, aos
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poucos através vão resgatando e devolvendo os atrativos da nossa
cidade e é isso, o nosso Prefeito e o Vice também estão de
parabéns, por essa razão gostaria de contar seu parecer quanto a
isso. No mais agradeceu pela palavra livre e desejou a todos uma
boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Presidente
Carlos Mateus que cumprimentou a todos com uma boa noite, os
visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e aos que
estão assistindo em casa. Comentou que também só tem que falar
bem, em relação às festas, a Festa da Moranga, uma festa familiar,
uma

festa

com

organizadores,

poucas

brigas,

tem

que

parabenizar

os

o Thomas Secretário da Cultura e todos que

ajudaram ele a poder a dar condições de fazer uma festa bonita,
estão de parabéns. Parabenizar também os responsáveis pelas
barracas, que a comida estava deliciosa, tudo de primeira. E isso,
foi o que o colega falou, são festas que têm que continuar, feliz
seria se a nossa cidade tivesse uma festa dessas uma vez por mês
no calendário anual, se Deus quiser irão chegar lá. Tem uma
Empresa em Penedo e a dificuldade de Penedo hoje é em não ter
um calendário anual, e isso cria uma deficiência na cidade como
aquela que é turística. E, estamos no caminho certo, formando um
calendário, tiveram aquela reunião com o Contur, então, são coisas
que andam juntas, foi uma boa festa no mês, aí começou toda a
cidade a ser beneficiada e com isso vem um bom restaurante, com
isso vem um hotel e consequentemente a cidade vai se
desenvolvendo, mas, isso tudo depende de um calendário para as
pessoas poderem saber. Então, começaram certo botando
novamente em Pauta que tinha e já pro mês que vem tem mais
uma, que é a Festa de São João Batista e que é tradicional também
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e, fazer com que nossa cidade vire referência novamente como
sempre foi. Gostaria de parabenizar também pelo Evento de 1º de
Maio que, o 1º de Maio era, o Prefeito estava ansioso por este
torneio, o colega Dominique Vereador também e que fez parte do
esporte muito tempo e que ainda joga bola, sabe que essa festa foi
diferenciada também, foi uma festa bonita que não havia à alguns
anos, a dificuldade que teve que foi pequena pra poder conseguir
resgatar ela, porque na verdade era força de vontade que não teve
no passado, somente força de vontade e readequar o Campo e
conseguir fazer essa festa bonita que assistiram lá na segundafeira. Inclusive, esteve com seu filho lé e ele é um molequinho de
oito anos fanático por futebol, entrou com ele no vestiário e aquilo
pra ele foi um sucesso, ele se sentiu no Maracanã. Mas, estava
bonita mesmo e falou que à muitos anos não via o Campo tão cheio
e que também teve a ajuda do Secretário de Cultura o Thomas e
toda a equipe dele que o ajudaram, não vai citar nomes pois pode
esquecer de alguém, mas, é isso, esteve bonito, está todo mundo
de parabéns e, só tende a crescer. Comentou ainda que
conversando com o Prefeito essa semana e a Secretaria de
Agricultura a Elisângela, falaram que estão precisando de um Trator
Agrícola, então, queria mandar um Ofício pro Secretário Samuel
Moreira da Casa Civil, em nome de todos os Vereadores e da
Prefeitura também, solicitando um Trator Agrícola para o nosso
Município. No mais, é isso, agradece a presença de todos,
agradece aos que estão assistindo, a saber que pode contar com
todos, com todos os servidores, os dias não são fáceis, mas, a vida
segue e pensando no melhor pra cidade. Anunciou a próxima (8ª)
Sessão Ordinária dia 15/05/17 às dezenove horas, conforme os
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Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do Regimento Interno.
Anunciou ainda a próxima 24ª e 25ª Sessões Extraordinárias após a
7ª Ordinária para os Projetos de Extrema Urgência e demais
Projetos da Pauta que já estejam em 1ª Votação. Anunciou ainda a
Audiência Pública com a Polícia Militar no próximo dia 05 de maio
de 2017, às 15 horas – na Câmara Municipal (Segurança Pública).
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 07ª Sessão Ordinária.
Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 02 de maio de
2017, às vinte horas e quarenta minutos.
Presidente:
1º Secretário:

21

