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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos quinze dias do corrente mês de maio de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e quinze minutos, na Sala das Sessões, Drº
João Monteiro da Silva, realizou-se a Oitava Sessão Ordinária da
Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do
Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência do
Senhor Carlos Mateus Gomes Garcez e Secretariada pelo Nobre
Edil

Luis

Gustavo

Silva

Ribeiro

(1º

Secretário),

com

o

comparecimento dos seguintes Vereadores: O Sr. Silvio José
Bueno, Sr. João Batista Ribeiro Filho, Sra. Kácia Maria Nemetala
Macedo, Sr. Edil Adalberto Rodrigues da Silva, Sr. Edil Paulo
Roberto da Silva; Sr. Edil Luis Fernando Paulino e a Sra. Paula
Elias da Silva. Em seguida, foram colocadas em discussão e
votação as Atas das Sessões: Ata da 7ª Sessão Ordinária de 02-0517, Ata da 24ª Sessão Extraordinária de 02-05-17 e Ata da 25ª
Sessão Extraordinária de 02-05-17, que submetidas à apreciação
do Plenário foram aprovadas por unanimidade. 1) Moção de
Aplauso - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva –
Assunto: Aplaudir o Assessor Luis Eduardo Oliveira – Encaminhar
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ao Homenageado. Em discussão o autor comentou fica contente,
fica alegre, quando veem o cidadão que ocupa um cargo e ele faz
jus aquele cargo o qual está exercendo. Precisou duas vezes do
Luis Eduardo e, num cargo é difícil, veem, uma pessoa quando
exerce aquela função com dedicação e, na hora mais difícil quando
as pessoas perdem um ente querido da família ou um amigo e,
precisam desta determinada pessoa e a pessoa esteja com aquela
delicadeza e cumprindo com aquele dever, sempre procurando
agradar e com rapidez. Então, ele é mais do que merecedor e por
esta razão dá essa Moção de Aplauso a ele com muita reverência.
O Nobre Edil Silvio José indagou quem é Luis Eduardo. O Nobre
Edil Paulo Roberto comentou conhece ele por Dudu. O Nobre Edil
Silvio José comentou agora sabe quem é. Em discussão e votação
foi a Moção de Aplauso Aprovada por unanimidade dos presentes.
2) Requerimento de Informação nº 081/17 - de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto da Silva - Assunto: Mudança de endereço do Serviço
SAMU - Encaminhar Executivo Municipal. Em discussão o autor
comentou entende a situação que foi localizado o Samu, mas, a
dificuldade de não ter um telefone fixo e também o mais agravante,
a parte do celular que não tem, não conseguem conversar com
ninguém, então, chega uma hora do dia que todos precisam de
socorro e, o socorro não pode demorar porque é vida. Por isso, tem
certeza que mediante esse Requerimento o nosso Prefeito ele vai
atender esse pedido, está certo de que tem alguns requisitos que
precisa, mas, crê que mediante a urgência desse Requerimento ele
vai atender esse pedido em prol da comunidade e de todos nós. O
Nobre Edil Adalberto comentou o colega está certo, pois, lá não
pega celular mesmo não, só pega sinal em alguns pontos, na beira
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da estrada, mas, aonde está localizado o Samu não pega, da
Figueira até aquela parte do São Geraldo não pega o celular, parou,
não sabe se está falindo, porque, não é possível. A Nobre Edil
Paula comentou na verdade disseram que queimou. O Nobre Edil
Adalberto comentou, mas, sobe gente toda hora ali em cima,
trabalha ali, sobe gente toda hora e, eles não conseguem arrumar
e, porque que pegava antigamente? Pegava antigamente, era uma
beleza lá. É até bom darem uma cutucada porque na hora de
receber a gente paga, todo mundo vem, agora, na hora da gente
solicitar a solução do problema, está complicado. A Nobre Edil
Paula comentou na verdade tinham mandado o Requerimento para
a Prefeitura, de repente poderiam mandar para a Telefônica. O
Nobre Edil Adalberto comentou o colega Paulinho está certíssimo,
concorda com ele plenamente. O Nobre Edil Silvio José comentou
os motivos são óbvios, não acha, só se conseguirem um lugar mais
pro centro da cidade, mas, o motivo, o colega Vereador está com
toda razão e tem seu apoio. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes.

3)

Requerimento nº 082/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto
da Silva – Assunto: Iluminação Pública em determinados pontos da
cidade – Encaminhar ao Executivo Municipal e Empresa Elektro.
Em discussão o autor comentou são dois Requerimentos em um,
referente ao Bairro São Roque lá existe o poste mas não os braço
e, esteve lá presente visitando eles e soube que todos pagam a
taxa, então, é mais do que merecedor eles também terem a
iluminação. E, referente ao pátio da Estação isso daí se arrasta há
muitos anos, foi Vereador na época e, não conseguiram essa parte
de iluminação e não tinha motivo, mas, agora, têm motivo, porque,
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eles estão pagando a taxa de iluminação, antigamente não pagava,
agora, é mais do que certo, verificou nas residências e realmente
eles estão pagando a taxa de iluminação. E, também esteve
presente com o nosso Prefeito e ele disse que até julho, agosto, ele
quer deixar a nossa cidade toda iluminada. Então, isso é mais do
que nosso dever, nossa obrigação, de estar presente e pedir
mesmo a iluminação em nossa cidade, principalmente as pessoas
que estão pagando a taxa, enfim, por essa razão foi que fez este
Requerimento referente ao Bairro São Roque e o Pátio da Estação.
O Nobre Edil Silvio José comentou o Vereador Paulinho está de
parabéns, principalmente no pátio da Estação, todos os dois são
importantes, mas, no pátio da Estação temos o problema de drogas,
ali beirando a linha de trem e os moradores sofrem muito com as
pessoas que frequentam lá e que se tornam perigosas. Então, com
a iluminação os moradores irão ficar numa situação melhor pra
poder chegar e saírem de suas casas mais tranquilos. Em
discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade
dos presentes. 4) Requerimento nº 083/17 - de autoria do Nobre
Edil João Batista Ribeiro Filho (Dominique) - Assunto: Reanálise da
Contribuição do custeio Iluminação Pública – Encaminhar ao
Executivo Municipal. Em discussão o autor comentou como é de
conhecimento de todo mundo, a população está um pouco
apreensiva com essa taxa de iluminação, então, crê que nada mais
justo entrarem com um Requerimento e pedir para o Executivo no
qual o Prefeito à de rever esses valores aí. Então, quer que os
colegas deem uma força pra que todos assinando juntos o Prefeito
olhe essa taxa de iluminação, que a população está indignada é
obvio e, os Edis estarão dando uma solução pra ela aqui. Então, é
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um Requerimento para o Prefeito sendo assinado por todos os
Vereadores, claro, aqueles que quiserem assinar. O Nobre Edil
Paulo Roberto comentou concorda plenamente com o Vereador
João Batista porque, realmente os Munícipes estão assim muito
nervosos, pois, tem pessoas que os descontos estão sendo
abusivos, inclusive, gostaria de ler uma carta que diz assim “o povo
pede socorro para os Vereadores de Queluz, ao Tuti, ao Gustavo 3
Irmãos, ao Paulinho da Caixa, enfim, todos os Vereadores, estão
pedindo socorro, mais do
que justo todos assinarem e enviar para o Prefeito analisar
direitinho e, tem certeza de que ele vai fazer isso. O Nobre
Presidente comentou concorda em formalizar dando uma satisfação
pro povo, mesmo sabendo que a iniciativa tem que ser do
Executivo, a gente faz o nosso papel e dentro das possibilidades
acredita que o nosso Prefeito não vai medir esforços pra poder
solucionar o problema, dentro das possibilidades, que envolve mais
coisas e todo mundo sabe, mas, acredita que ele não irá medir
esforços, estamos fazendo nossa parte, concorda também, por
motivo de insatisfação mesmo, somos cidadãos também. A Nobre
Edil Paula Elias comentou na verdade andou dando uma olhada em
algumas contas por razão de algumas reclamações e até lhe
mostraram que, a taxa de iluminação está sendo cobrada acima
daquela tabela determinada, quer dizer, a cobrança já é motivo de
reclamação, agora, o erro piora, por exemplo, quem gasta trinta
está sendo cobrado sessenta. Então, acha que isso tem que ser
feito mesmo uma análise e ser olhado com carinho porque não é
justo, se existe um Projeto na Lei tem que ser cumprida. O Nobre
Edil João Batista comentou também concorda. O Nobre Edil Luis
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Fernando comentou está de acordo com o colega Vereador porque
o povo tem cobrado, inclusive, antes de vir pra Sessão esteve na
casa de uma família que lhe ligou e cobraram pedindo socorro pra
que os Edis cobrassem uma solução do Executivo, pra cobrar pra
conversar com ele e pra poder verificar essas taxas porque, em
outras cidade estão bem diferentes à de Queluz. Então, precisam
empenhar nesse caso pra população porque o povo está cobrando
e, é dia a dia essa cobrança. O Nobre Edil Silvio José comentou, o
que acha é o seguinte, o Presidente está certinho quando disse, o
povo também tem que fazer sua parte, tem que ir à Elektro e ver
sua conta, saber porque que está sendo cobrado à mais e a Elektro
corrigir e se não corrigir vai na pequenas causas, o povo gosta de
falar muito dos Vereadores, mas, eles tem que fazer a parte deles
que é correr atrás do que está sendo cobrado se a conta não é
legítima. O Nobre Presidente comentou se está acima da taxa, é Lei
e a Lei é pública, se está cobrando o excedido tem que correr atrás,
concorda também. Em discussão e votação foi o requerimento
Aprovado por unanimidade dos presentes. 5) Leitura do Ofício da
Comissão Permanente de Justiça e Redação – Solicitando ao
Executivo Municipal o Impacto Orçamentário ao 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” - Para (1ª
Discussão e Votação com cópia aos Edis e respectivos Pareceres).
6) Projeto de Lei nº 024/17 - de autoria do Executivo Municipal que
“Altera a Lei nº 748/17” - Leitura com cópia aos Edis, em R.U.
conforme Ofício GP/SMAJ nº 094/17. 7) Projeto de Lei nº 025/17 6

de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei nº 442/2008” –
Leitura com cópia aos Edis, em R.U. conforme Ofício GP/SMAJ Nº
095/17. 8) Projeto de Lei nº 026/17 - de autoria do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Proteção e Bem-Estar Animal – COMPBEA e a Criação do Fundo
Municipal de Proteção e Bem-Estar animal – FUBEM e dá outras
providências” – R.U., conforme Ofício GP/SMAJ nº 100/17 – (Leitura
com cópia aos Edis). 9) Projeto de Lei nº 027/17 - de autoria do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre a autorização de uso de
bem municipal e dá providências” – R.E.U., conforme Ofício
GP/SMAJ nº 101/17 – Leitura. 10) Projeto de Lei nº 028/17 - de
autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei nº 544/11” – R.E.U.,
conforme Ofício GP/SMAJ nº 104/17 – Leitura. 11) Ofício GP nº
180/17 - responde ao Requerimento nº 028/17, de autoria da Nobre
Edil Kacia Maria Nemetala Macedo, sobre Licitação e contratação
de empresa especializada para realização de reforma na cobertura
do espaço 08 de março. O Nobre Edil Silvio José solicitou cópia do
Ofício. 12) Ofício GP nº 199/17 - responde ao Requerimento nº
054/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva,
sobre providências do caminhão parado há anos na Rua Drº
Antônio Carvalho Brandão. 13) Ofício GP nº 200/17, - responde ao
Requerimento nº 049/17, de autoria do Nobre Edil João Batista
Ribeiro Filho, sobre possibilidade inserção de cobertura para
Quadra do Bairro da União. 14) Ofício GP nº 202/17 - responde ao
Requerimento nº 061/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva, sobre inserção de braços de luz e colocação de postes ao
final da Rua Geralda Mª Vieira de Carvalho. 15) Ofício GP nº 204/17
- responde ao Requerimento nº 060/17, de autoria do Nobre Edil
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Silvio José Bueno, sobre possibilidade de readequação no trânsito.
16) Ofício GP nº 205/17 - responde ao Requerimento nº 052/17, de
autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre
manutenção e limpeza do barranco atrás da Escola Marilda Garcez.
17) Ofício GP nº 207/17 - responde a Requerimento de Informação
nº 059/17, de autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre
projetos com vistas à captação de recursos financeiros para
execução de diversos empreendimentos no Município. O Nobre Edil
Silvio José solicitou cópia do Ofício. 18) Ofício GP nº 213/17 responde a Requerimento nº 064/17, do Nobre Edil Adalberto
Rodrigues da Silva, sobre abertura da Rua Braz Leme da Silva, no
Bairro São Geraldo. 19) Ofício GP nº 026/17 - da Secretaria de
Planejamento e Obras que responde a Requerimento nº 008/17, de
autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre inserção
de redutor de velocidade na Av. José Messias de Paula França. 20)
OFÍCIO GP Nº 027/17 - da Secretaria de Planejamento e Obras que
responde a Requerimento nº 009/17, de autoria do Nobre Edil
Adalberto Rodrigues da Silva, sobre restauração das praças e do
asfalto em local específico de nosso Município. 21) Ofício GP nº
028/17 - da Secretaria de Planejamento e Obras que responde a
Requerimento nº 033/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto
Rodrigues da Silva, sobre reparo na escadaria do Bairro da Palha.
22) Ofício GP nº 029/17 - da Secretaria de Planejamento e Obras
que responde ao requerimento nº 051/17, de autoria do Nobre Edil
Adalberto Rodrigues da Silva, sobre inserção de redutor de
velocidade nas proximidades da escola do bairro da Figueira. 23)
OFÍCIO Nº 067/17 – Sabesp - que responde ao Ofício SV nº 064/17,
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do Nobre Edil Luis Fernando Paulino, sobre a falta d’água ocorrida
no Município de Queluz. 24) Carta 021/GGRI-SP da MRS - que
responde ao Requerimento nº 038/17 da Edil Paula Elias, sobre
limpeza do trecho ao longo da guarita. 25) Ofício FMA nº 003-17 da Secretaria de Meio Ambiente que responde a Requerimento nº
073/17, de autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre queda
de árvore. 26) Ofício S.C. nº 005/17 - sobre Balancetes da
Prefeitura

Municipal,

referente

aos

Meses

de

Agosto

a

Dezembro/16 e Janeiro e Fevereiro/17, com leitura do Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento. 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, os visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e
aos que estão assistindo em casa. comentou que com relação ao
Ofício resposta da Sabesp, eles colocaram que não deu tempo de
ter avisado a população, sim, concorda com eles que não deu
tempo de ter avisado, mas, a população quer uma resposta disso,
entendem o serviço deles como que é, que não é assim da noite pro
dia em outros momentos porque é complicado, mas, a população
cobra, por isso é que os Edis precisam cobrar do serviço deles
porque, precisam dar uma satisfação pra população e, perguntam
ainda sobre a água, sobre a falta de água que não teve uma
resposta da Sabesp e, agora, estão respondendo, então, está Edil
falando aqui e todos que estão assistindo e ouvindo vão ficar a par
e sabendo que estão dando à atenção à população sim. E, vem
também ressaltar sobre a ação deles nas Ruas que, continua a
quebração de um lado pro outro e nada arruma, então, tem andado
por aí e tem visto buraco de um lado buraco de outro e a Praça do
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outro lado da Dutra, eles acabaram com a Praça, terra pra tudo
quanto é lado e se chover vai ser barro pra todo lado, poeira e, não
tomam providência pra solucionar o problema com a população que
passam por esses locais. Então, gostaria que mandasse um Ofício
pra Sabesp pra que a mesma informe qual o tempo hábil pra
terminarem o serviço e o que eles poderiam fazer pra amenizar
essa poeira e esses buracos que estão sendo feitos na cidade. No
mais agradeceu pela palavra 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 de fazer um Requerimento pra
Prefeitura a pedido dos moradores do Bairro da Palha II, ali onde
tem o poste da Graal, aquela parte e, eles estão reclamando que
estão sem Gari pra limpar e que a Rua está muito suja, com
folhagens e lixos que as pessoas vão jogando e que na verdade,
segundo os moradores eles nunca tiveram Gari ali e se à
possibilidade de enviarem um Gari ali duas vezes por semana pra
pelo menos manter a limpeza da Rua do Bairro da Palha. Em
discussão

e

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

unanimidade. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria comentou que gostaria de fazer uma Indicação para a
Prefeitura principalmente agora que estão visando tanto pra que a
cidade seja reconhecida como cidade turística, a limpeza do Coreto
da Praça da Igreja Matriz porque, ela feita toda de vidro e à muito
tempo não limpam aquilo lá e os vidros estão bege até, se há
possibilidade de lavar e limpar pra revitalizar o Coreto pra manter a
beleza porque é uma coisa tão bonita. Em aparte o Nobre Edil Silvio
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José comentou ainda mais vindo a Festa de São João agora e vai
ser usado ali. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria comentou que gostaria de fazer um Requerimento para a
Prefeitura a pedido dos moradores do Bairro do Loro, da Avenida
José Messias de Paula França ali na curvinha quase onde tem o
escritório de contabilidade do Levi e, na Corifeu de Azevedo
Marques quando uni a Rua de cima com a Rua de baixo, se há de
colocar lixeiras comunitárias porque, a da Corifeu quebrou e o
morador veio reclamar que a cachorrada está pegando e, dessa
Avenida José Messias de Paula França não tem porque viu um bolo
de lixo hoje nela lá, os moradores põem no chão até o caminhão de
lixo passar e do bairro do Loro também houve reclamação de uma
moradora de lá que as pessoas colocam lixo no chão até o
caminhão passar e os cachorros acabam pegando a sujeira e,
realmente não é culpa do cachorro, se as pessoas colocassem pelo
menos um prego, mas, como é muito difícil colocar um prego,
então, se fosse possível a Prefeitura colocar uma lixeira
comunitária. O Nobre Presidente comentou como o Vereador Silvio
citou numa das Sessões passadas a carência dos horários, isso
resolveria. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou porque, as
pessoas também têm que ter consciência do horário, passam na
Rua ali quando vão pra Porteira, todo dia a noite enche de lixo,
passa seis horas da manhã está aquilo tudo esparramado no chão
e os cachorros vão rasgando, quer dizer, não custa nada a pessoa
sabe que, por exemplo, o caminhão ali na Rua passa às oito horas
da manhã, às sete e quarenta põe o lixo pra fora, mas não, eles
fazem ao contrário. É a favor também que o Município tome as suas
atitudes, a colega Kácia está certa, mas, está falando no modo de
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que as pessoas também têm que ter consciência pra isso.
Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria
comentou foi o que falou antes, se pelo menos colocassem um
prego pra pôr o lixo já resolveria. O Nobre Presidente indagou em
relação ao horário, responderam já? Em aparte o Nobre Edil Silvio
José comentou não responderam, mas, existe o horário, cada Rua
tem um horário pro caminhão de lixo passar. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos
presentes. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre 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 gostaria de entrar com um Requerimento,
pediria à funcionária da Câmara Municipal pra que passasse para
os Nobres colegas o que está realmente agora e o que pretende
que seja feito mais ou menos dessa forma, e, também esse
Requerimento fica situado na Rua José leite Fernandes, mais
conhecido como Grota. E, a situação ali é a seguinte, ali encontrase à céu aberto o esgoto, problema difícil ali, se trata de vida e de
saúde, então, a situação ali é difícil, inclusive, chegou e mostrou
para o Prefeito e o mesmo disse que irá tomar essa providência,
enfim, tirou uma foto e tem o desenho junto da situação que se
encontra. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por
unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Paulo
Roberto comentando que gostaria de Fazer um Ofício a pedido dos
moradores da Estrada da Fazenda São João que, é o seguinte, ali
naquela escadaria de frente à Rua sem saída, não tem lixeira e o
pessoal joga lixo ali numa rede de esgoto que está aberta, então, a
situação está meio precária, esteve lá, então, se o Prefeito puder
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colocar uma lixeira ou pelo menos um latão ali seria bom, pra não
ficar aquela bagunça, inclusive, o Prefeito passa por lá e
provavelmente já tenha visto também. Gostaria ainda de enviar um
Ofício ao Executivo pedindo a providência de uma placa Joaquim
Soares que, não sabe dizer se é Praça de Malha ou Campo de
Malha, que, na gestão passada deram nome a este senhor e
tiraram a placa. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou é
Quadra de Malha. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Paulo
Roberto comentando não sabe dizer se foi feito Requerimento ou se
foi Ofício que um dos colegas enviou, mas, esteve lá no Bairro da
União e, quer apenas reiterar o que foi feito, quer apenas ajudar se
foi feito, pediria pra que passem a máquina no Km 13 (Rio x
Caxambu x Bairro da União), onde moram os senhores Zé Antônio,
Tião Carango, Luiz, Eduardo e Nei, que na entrada do Restaurante
do Juquinha. Não sabe se foi feito Requerimento, se foi, quer
reiterar o pedido. O Nobre Presidente comentou a resposta foi que
estavam aguardando o período de chuva. Em aparte o Nobre Edil
João Batista comentou estão aguardando dar uma estiada. Em
discussão e votação foi Aprovada a reiteração do Nobre Edil Paulo
Roberto. Com a Palavra a Nobre Edil Kácia Maria comentou que
gostaria de encaminhar um Requerimento para o Executivo
juntamente com cópia para a Sabesp, pra solicitar se há
possibilidade de fazer uma rede de escoamento do esgoto das
casas do Bairro do Loro porque vem uma nascente de água e
conforme ela vai vindo pra cidade ela vai pegando os esgotos das
casas e vem até ali embaixo e vem embora e, aquela parte está a
céu aberto, uns cinco passos só mesmo da Rua e vêm o riachinho
de esgoto caindo das águas. O Nobre Presidente comentou hoje a
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Sabesp estava mexendo em frente sua casa e levantou essa tese
pro Encarregado e ele disse que, irá funcionar de que forma? Falou
justamente em relação aos esgotos que saem abaixo do nível das
Ruas ou aqueles que uma ou duas casas no fundo e não tem
nenhuma rede de esgoto, sai na Rua, o que fazer? Porque? Pode
ser que a casa não faça a previsão e não ligue na rede e continue
jogando no Rio. E, o Encarregado falou que eles vão levar, deixar a
Prefeitura ciente das casas, vão notificar as casas deixando cientes
de que já está disponível em suas Ruas, porém, a obrigação de
ligar não é deles, a ligação vai caber ao Órgão Competente que se
não se engana é a Vigilância Sanitária, que vá lá e notifique ele pra
que faça a ligação da rede feita pela Sabesp. Então, está só
adiantando o que ouviu, mas, requer a resposta pra formalizar de
maneira escrita. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil
Kácia Maria comentou só pra formalizar e, nesse caso especifico,
tirou foto mas não deu tempo de preparar, é porque, tem uma boca
de lobo ou esgoto mesmo e, tem um cano muito grande e esse
cano vem descendo das casas, não sabe se é continuação ele para
ali e daí cai no Rio, não sabe como funciona direito, então, a
Sabesp teria só que se posicionar pra ver a necessidade do povo
mesmo, se ela puder informar por favor. Em discussão e votação foi
o Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 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. Solicitou um Ofício ao Executivo pra que veja a possibilidade
de restaurar as calçadas porque, estão todas abandonadas,
descascando e o pessoal está reclamando e, quem vai para o
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Bairro da Figueira mesmo o pessoal não está nem andando mais
nas calçadas porque, se andarem nas calçadas vão cair, vão
quebrar o pé porque é cada buraco que tem e, queria que o Prefeito
restaurasse desde o começo até chegar na Figueira, mas, o pior
está na Figueira. Comentou ainda que em relação aos Ofícios
resposta que o Executivo mandou pra sua pessoa está satisfeito,
inclusive, tem alguns até que já foram solucionados e também
agradece o Prefeito por isso. No mais, desejou uma boa noite a
todos. 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 parabenizar o Diretor de
Cultura o Thomaz, pela semana do Malba Tahan. Parabenizar
também a Bruna e o pelo Dia das Mães que fizeram um jantar pro
pessoal da Terceira Idade, tudo muito bem feito e agradecer
também o Prefeito que esteve junto com eles lá. No mais, desejou
uma boa noite a todos. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre
Edil Silvio José que cumprimentou a todos com uma boa noite, os
visitantes nesta Casa, aos Vereadores, aos Servidores e aos que
estão assistindo em casa. Cumprimentou ainda a Janaina esposa
do Gustavo e a Marcia esposa do Presidente, que estavam
presentes no Plenário. Comentou que gostaria de falar da limpeza
da cidade, sabe que estão com falta de funcionários, mas, está a
desejar e aqui, não é porque são do mesmo lado que não vai falar,
têm que ter essa consciência, falar pra mostrar o erro, não
criticando, não pode criticar uma coisa que também estão sabendo
que está faltando funcionários, mas, também não podem ficar
quietos fingindo que não estão vendo a limpeza da cidade. Então,
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gostaria de pedir uma Indicação ao Prefeito, tem certeza que ele
anda à e com isso ele também está vendo, mas, pra que ele preste
mais atenção, temos ali Alto do cemitério, Casas Populares, que
está muito difícil as Ruas lá estão bem sujas, ali próximo ao Bar da
Dadinha, aquele pedacinho ali a Sabesp está fazendo, então, têm
que pedir pra Sabesp pra que pelo menos pra que ela terminar,
porque ainda estão trabalhando, eles não terminaram o serviço,
passa ali todos os dias e viu que eles ainda estão trabalhando,
então, mas, assim que eles terminarem o serviço, que eles voltem a
deixar aquele jardim bonito como era inclusive, não como era,
melhorar, pra que tenham uma cidade mais bonita pra poderem
viver melhor. Gostaria de parabenizar o Prefeito pela Escola de
Música que já está praticamente pronta, já foi trocado os telhados,
enfim, serviço de primeira linha, se os senhores Vereadores não
foram vá ver e, foi passado aqui à uns quinze dias atrás aqui pelos
Vereadores e é isso aí, a Escola de Música está praticamente
pronta, então, o serviço que foi feito lá foi muito bom. Comentou
ainda que ficou quatro anos aqui e nunca escutou e, hoje escutou
tanta coisa, tanta providência que foram tomadas durante cinco
meses para que Queluz volte a caminhar, a crescer, voltar ao seu
ritmo e crescimento e quer até pedir uma cópia e, vêm, quando a
pessoa quer trabalhar ela trabalha, é só querer e ter boa vontade,
correr atrás, sempre falava isso na gestão passada, inclusive, teve
uma reunião aqui e a Vereadora Paula estava junto, falou para
todos os Secretários de antes que tinham que correr atrás,
Secretário não é pra ficar esperando o Prefeito não, vai lá, peça,
procurem seus Deputados, faça, mas, ninguém fez nada e nem
correram atrás. E, hoje, vêm, todos tomando atitudes, aqui
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mostraram coisas que Vereadores conseguiram e que correram
atrás de Emendas e pediram e já estão ajudando Queluz a tomar
um outro rumo e, isso em cinco meses, como é bom, pois, Queluz
não é essa cidade feia que estava, Queluz é uma cidade bonita, só
precisa de administração séria, correta pra que possa crescer, tem
os problemas financeiros? Tem, muito grave os problemas
financeiros, todos sabem disso, mas, com boa vontade e todos
trabalhando em conjunto tem certeza que Queluz irá crescer e
voltar ao rumo bom. E, estão vendo aí já pelas festas, a Secretaria
de Cultura está fazendo suas festas, agora, vamos ter a Festa de
São João, inclusive, já está ouvindo falar que virá João Neto e
Frederico, olhem só que bela atração em nossa cidade, então, são
coisas que ficam assim empolgados e querendo ver isso acontecer
mesmo, querendo que Queluz melhore, chega de andar pra trás
que nem estavam andando. No mais, desejou uma boa noite a
todos. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias
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 realmente a resposta que teve ao seu
Requerimento de Informação foi muito satisfatória porque, viram no
ano passado vários Convênios sendo perdidos, perdia se data de
montar Projeto e de mandar as Secretarias e, isso hoje muito nos
deixa felizes e vendo que é apenas o começo, sendo que poderão
realizar muito mais no decorrer dos três anos e meio que ainda
estão por vir. Lógico, existe dificuldade pois no começo tudo é
difícil, até se adequar, as coisas se ajeitarem e as pessoas tomarem
ciência das suas Secretarias, isso tudo exige um pouco de esforço
da parte de todos. Gostaria também de reiterar as palavras do
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nobre colega João Batista com relação ao jantar do Dia das Mães
na Terceira Idade porque, encontrou com algumas delas e todas
muito felizes, fala até pela sua sogra que disse toda feliz que o
Prefeito estava lhe servindo e, elas acham isso uma coisa muito
importante, é autoridade, gente importante, então, isso é muito bom,
interagir, está junto do povo, principalmente com a Terceira Idade
que já está há tanto tempo aqui na nossa cidade. No mais, desejou
uma boa noite a todos. 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. Cumprimentou com uma boa noite a sua
querida esposa Janaina que veio acompanhar os trabalhos desta
Casa hoje aqui. Cumprimentou ainda a Marcia, esposa do
Presidente, muito boa noite. comentou que primeiramente gostaria
de solicitar um Ofício à Operadora Tim, que desde sexta feira está
totalmente fora do ar aqui dentro do Município e que vem
dificultando muito os

trabalhos

das

pessoas

que utilizam,

principalmente, a rede móvel, watssap, então, queria saber o que
está acontecendo que parou de funcionar o sinal da Tim aqui em
nossa cidade. Comentou ainda que gostaria de constar para todos
os Nobres colegas Vereadores que, juntamente com a Vereadora
Kácia, foram atrás da Empresa Cidade do Aço pra poder estar
viabilizando uma alternativa de transporte para os nossos
Munícipes que precisam se deslocar pra Itatiaia, Resende, Volta
Redonda, devido à demora e a falta de resposta da Empresa Útil,
estão tentando viabilizar uma solução e, foram muito bem recebidos
pelo Gerente da Empresa e expuseram a situação hoje de nossa
cidade que está refém de uma só Empresa e, eles se mostraram
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muito interessados em estar aqui atendendo a nossa cidade, então,
gostaria de constar isso para todos os colegas Vereadores e que os
apoiaram sempre e nas reuniões estiveram presentes. Solicitou
ainda um Ofício para o Prefeito que caso venha se concretizar isso
daí pra que ele possa estar disponibilizando um espaço para fazer a
cessão de uso pra poder instalar um Guichê da Empresa Cidade do
Aço que terá vários horários tanto para o Rio de Janeiro quanto
para o Sul de Minas também. Então, pra gente que tem a intenção
de ser um Município turístico, quer dizer, vão ter condições de
fornecer transporte para várias localidade caso a Empresa venha a
nos atender aqui. Gostaria de parabenizar o Prefeito pela garra,
dedicação e força de vontade que ele vem mostrando nesse início
de Mandato, inclusive, esteve lá vendo as obras da Escola de
Música e, parece que há muito tempo estava abandonada e ele
com muita garra tem conseguido transformar essa nossa cidade e
colocar Queluz nos trilhos novamente. Então, é disso que precisam,
todos aqui estão também de parabéns pelo apoio que vêm dando
ao Executivo e, acha que a vitória e a realização de boas coisas é
para todos e principalmente para os Munícipes que tanto esperam
que haja uma mudança, mudança na cidade, mudança de atitude
das autoridades, que tenham compromisso com a população.
Gostaria ainda de fazer uma menção ao Executivo que mandou pra
gente hoje, a Criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem
Estar Animal e, os colegas Vereadores também têm apoiado essa
iniciativa Madrinhas e Padrinhos que contribuíram e, a um pedido
nosso o Executivo tem dado andamento pra que futuramente possa
se criar também o Fundo Municipal pra estar vendo a situação dos
animais e estão nessa batalha pra conseguirem um Centro de
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Esterilização e que com certeza vai dar tudo certo. Então,
parabenizar também a todos que vêm apoiando, parabenizar a sua
esposa Janaina que foi a idealizadora desse Projeto, então, gostaria
de contar também e parabenizar a todos que vêm contribuindo pra
que isso aconteça. No mais, boa noite a todos. 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 mais uma vez fala. Gostaria de agradecer a
presença de sua esposa Marcia, que veio prestigiar os trabalhos,
ela sempre vê pela internet, mas, ela chegou num dia bom, como a
Vereadora Paula falou e o Silvinho também falou, hoje foi um dia de
respostas positivas e isso é gratificante demais mesmo, acredita
que pra população um pouco mais, por terem passado esses quatro
anos sem ouvir esse tipo de coisa. Sempre falou para sua esposa e
hoje ela está aqui vendo as respostas do Executivo e, vendo
realmente que os trabalhos estão sendo feitos de maneira correta.
Por isso que está aqui, acredita e fala sempre em quase todas as
Sessões, acredita no Governo, acredita na mudança da conduta
política no geral e não só em nossa cidade, mas, em todo o País
porque, pessoas boas como nós têm que surgir a cada dia mais pra
preencherem essas cadeiras aqui. Então, gostaria de agradecer a
presença da Janaina aqui prestigiando os Vereadores, agradecer
aos Vereadores que estão sempre lutando pela mesma causa, aos
Servidores, aos ouvintes que acreditam nos Edis que propagam
tudo isso que eles vêm escutando na internet; é o que fala,
propaguem o mal, mas, também propaguem o bem que acha que
merecem. E, gostaria de agradecer ao Centro Cultural pela
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exposição da semana do Malba Tahan. Esteve lá na abertura, o
Thomaz está de parabéns e todos os servidores da Prefeitura que
ajudaram ele organizar aquela festa, viu que as Escolas estavam
presentes, foi tudo maravilhoso estava tudo maravilhoso. Em
relação à Sabesp, é o que fala, acha que, foi como o colega falou,
ainda não têm o Convênio então fica difícil de cobrar, até porque
não está pronto, eles estão agindo ainda sobre a determinação do
Contrato anterior, eles estão cumprindo judicialmente o Contrato
anterior. Vê falar, mas, também não sabe verdadeiramente, parece
que até o final do ano noventa por cento do esgoto já estará tratado.
O Nobre Edil Silvio José comentou na realidade tem que ser cem
por cento. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Presidente
Carlos Mateus comentou, acredita, mas, dentro desse Governo
acredita que noventa por cento. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias
comentou segundo informações que já tiveram é que já tem hoje
beirando os setenta por cento recolhido. O Nobre Edil Silvio José
comentou setenta por cento dos lucros já estão sendo recolhidos.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos
Mateus comentou é o que fala, acha que a cidade só tem a ganhar,
se for mudar essa relação de benefício que esta pra vir aí e que não
é mentirosa, estão vendo no a dia que as coisas vêm acontecendo.
Em relação às calçadas que o nobre Edil Adalberto comentou, não
sabe, isso tem até que pesquisar, mas, acredita que as calçadas
sejam de responsabilidade de cada proprietário, então, é bom
responder pra cada um, acredita que seja de responsabilidade de
cada proprietário. Em aparte o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou está falando porque, inclusive, onde mora ali é do
Município, ali não tem, quem é que vai arrumar aquela calçada, está
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toda arrebentada? Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou os
terrenos tem dono. Em aparte o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou mas ali está abandonado à milhões de anos, a Sabesp
usa uma rede que passa ali o esgoto, inclusive, briga por isso e
sempre está falando disso aqui, já está perturbando todo mundo
essa questão de esgoto já, só falam disso, não falam mais nada.
Então, tem um problema ali também porque foi feito pelo próprio
buraco deles lá que se tornou numa cratera, então, está certo tem
os proprietários, inclusive, já fez a sua parte, pois, reclamou e teve
que fazer, mas, tem lugares ali que não tem como, estão
abandonados à muitos anos, vamos esperar que sobre alguma
verba e o Prefeito faça. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias
comentou se esqueceu de falar a respeito dos Projetos estão sendo
feitos no Bairro da Palha pra tirar as crianças da Rua, muito
interessante, é uma coisa que precisava ser vista e que com a
reforma e inauguração da Quadra, hoje está à mil por hora, tem
Judô, Futebol, entre outras coisas, isso é muito importante, afasta
eles das Ruas, tira o tempo ocioso e, fala isso por si mesma, os
pais não levam muito a sério esse outro lado, esporte isso e aquilo,
acham às vezes que isso é bobeira, mas, não é não, se omitiu
nessa parte e sofreu as consequência porque achava que era
bobeira realmente, então, isso é muito importante, parabéns pelo
Projeto, o Erik e os meninos que estão lá ajudando os
adolescentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Presidente
Carlos Mateus comentou que gostaria de parabenizar o Prefeito e o
Vice Prefeito pela recepção por todas às vezes que precisou
esclarecer alguma coisa ou tirar alguma dúvida, sempre lhe
receberam muito bem e é isso, os dois Poderes alinhados pro
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sucesso de nossa cidade. Comentou ainda que gostaria de lembrar
a todos os Nobres Vereadores sobre Ofício da Paróquia São João
Batista que solicitava colaboração (Queijo Mussarela). Anunciou
ainda a próxima (9ª) Sessão Ordinária de 05/06/17 às dezenove
horas, conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do
Regimento Interno. Anunciou as 02 (duas) Sessões Extraordinárias
(26ª E 27ª), após a 8ª Sessão Ordinária, para os Projetos de Lei do
Executivo Municipal em Regime de extrema Urgência e Regime de
Urgência nº 021 - 027 e 028/17 da Pauta. Anunciou também a
Audiência Pública da LDO/2018, para o dia 30 de maio de 2017, às
09 horas da manhã na Câmara Municipal. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a 08ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr.
João Monteiro da Silva, em 15 de maio de 2017, às vinte horas e
trinta e dois minutos.
Presidente:
1º Secretário:
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