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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos cinco dias do corrente mês de junho de dois mil e dezessete,
às dezenove horas e dez minutos, na Sala das Sessões, Drº João
Monteiro da Silva, realizou-se a Nona 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 8ª Sessão
Ordinária de 15-05-17, Ata da 26ª Sessão Extraordinária de 15-0517 e Ata da 27ª Sessão Extraordinária de 15-05-17, que submetidas
à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade. 1)
Moção de Pesar - de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, com
o apoio dos Nobres Pares - Assunto: Passamento da Sra. Neide
Nogueira Dobrovolsk – Encaminhar aos Familiares Enlutados. Em
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discussão o autor comentou fez essa Moção porque a Dona Neide
Nogueira Dobrovolsk era muito conhecida em nossa cidade, uma
pessoa carinhosa, bom coração, com aquele jeitinho dela de
sempre com muita tranquilidade, conversava com todo mundo,
enfim, uma pessoa que está deixando saudades, sabem que
ninguém fica, mas a vida é assim e, então, fez esta Moção e conta
com o apoio de todos os nobres colegas pra poderem enviar, esta
Moção, um apoio pra família, e é o que vivem fazendo aqui também
nesta Casa de Leis, todas as pessoas que vêm à falecer e que têm
o conhecimento fazem a Moção, mas, a família com certeza é
merecedora. Em discussão e votação foi a Moção de Pesar
Aprovada por unanimidade dos presentes. 2) Requerimento nº
089/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva – Assunto:
Inserção de cobertura para os veículos no estacionamento da
Secretaria Municipal de Educação – Encaminhar ao Executivo
Municipal. Em discussão o autor comentou, então, em relação ao
Requerimento, é nosso dever, nossa obrigação de fiscalizar o que
vem acontecendo em nossa cidade, então, sobre os veículos,
porque que está entrando com este Requerimento? Que realmente
do jeito que eles estão permanecendo no sereno, então,
provavelmente vai causar danos à estes veículos que são tão
importantes pra Educação. E, como provavelmente o Prefeito, não
sabe se ele já recebeu os dois milhões de reais, mas, tem que ser
empregado na área da Educação e, se não recebeu tem certeza
que ele vai fazer também e esse Requerimento que está entrando
em votação com os nobres colegas. O Nobre Edil João Batista
comentou nada mais justo o pedido do Nobre colega pra que ponha
lá sim a cobertura sobre os veículos para que não danifique a lataria
2

dos mesmos e à maior prolongamento de tempo dos veículos, de
sua parte aprova o Requerimento. Em discussão e votação foi o
Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 3)
Requerimento de Urgência e Informação nº 090/17 - de autoria do
Nobre Edil Luis Fernando Paulino – Assunto: Manutenção de
limpeza nos banheiros públicos e quiosques pertencentes ao
Espaço 08 de Março – Encaminhar ao Executivo Municipal e
Departamento de Limpeza. Em discussão o autor comentou que
sobre

este

Requerimento

conforme

dito

pela

Secretária,

compareceu na Praça neste dia e até colaborou com a pessoa que
estava fazendo o evento e, constatou no local a dificuldade dos
banheiros e dos quiosques, tudo sujo e, foi muito assim, o pessoal
cobrando e este Vereador estava ali presente no dia como
representante do povo na cidade. Ai, veio e pediu para a Secretária
da Câmara pra que fizesse esse Requerimento pra conduzir isso ao
Executivo pra que o mesmo tome as devidas providências pra que
não aconteça mais isso, porque, isso é muito ruim para os
Vereadores aqui da Câmara, ouvir das pessoas igual ouviu no dia e
coisas que, o deixou triste, pois, não era pra estarem ouvindo esses
tipos de coisas. Então, o Executivo tem que tomar a providências
aqui na Praça 8 de março que, é uma Praça que todos os eventos
são realizados nela. Então, espera que o Prefeito, o Executivo vá
sim tomar essas providências, inclusive, conversou com ele e o
mesmo disse que nem estava sabendo a respeito dessa limpeza,
mas, que isso não vai acontecer mais, para que as pessoas
também não venham encontrar os banheiros sujos, sem lâmpada,
um acesso muito ruim o qual encontrou. O Nobre Edil Silvio José
comentou o nobre colega Fernando está de parabéns porque,
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realmente, ainda mais quando vai ter um evento na cidade, que foi
colocado onde seria os eventos, os banheiros tinham que estar
limpos. Inclusive, gostaria que o nobre colega fizesse um
Requerimento para o Prefeito, pra que abra o banheiro público
todos os dias, nós aqui e as pessoas que vêm de fora não têm um
lugar pra que se precisar ir num banheiro e, é tão fácil observar dois
banheiros tanto dos homens quanto das mulheres, são dois
banheiros bonitos, estão mal conservados, mas, que pode ser
arrumado facilmente pela Prefeitura, se o colega que está com a
palavra o permitir, puder fazer um Requerimento ou este Vereador
mesmo o faz, pra que os banheiros públicos sejam abertos todos os
dias, este Vereador agradece. O Nobre Edil Luis Fernando
comentou que sim. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou gostaria
de fazer um comentário sobre a limpeza, parabéns ao nobre colega
Fernando, precisam ajudar mesmo o Prefeito que, ele não pode
estar em todos os lugares, é uma falha de uma fiscalização do
Encarregado e nós como Vereadores é bom ajudar o nosso Prefeito
pra que possa manter nossa cidade limpa. O Nobre Edil João
Batista indagou o nobre colega Fernando fala dos carros lá em cima
quando, só quando tem evento? O Nobre Edil Luis Fernando
comentou que sim, os carros que pararem lá em cima embaixo da
cobertura, quando ter evento poderiam tirar os carros. E, sobre
também, um funcionário da Prefeitura porque as crianças, como é
um evento de crianças o qual teve anteriormente, as crianças
começam a correr, elas não sabem, começam a correr e vem um
carro e não tem ninguém pra poder olhar porque, ali é uma Rua que
dá acesso ao centro das pessoas que vêm da Vigor, não tem como,
têm que passar por ali, não tem outro jeito de não passar. Então,
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que tivesse um funcionário pra estar auxiliando ali nos dias de
evento que, o evento foi concedido pelo Executivo, então, ele tem
que dar uma estrutura pra quem está fazendo o evento ali, um
suporte. O Nobre Edil Silvio José comentou a Administração
anterior, fez fechando aquela, fez a praça por inteira, aí, resolveram
abrir, mas, a ideia da praça está muito boa, quem chegou a ver o
Projeto daquela praça com as águas e tudo pra funcionar só que,
não deram continuação o Governo passado no projeto da praça,
então, aí tornaram a abrir, mas, é isso, é o pensamento atrasado,
ao invés de evoluírem voltam atrás porque, muita gente acha que
tem que passar ali e não, é tão simples de passar reto e deixar a
praça pra população investir, mas, o nobre colega Fernando está
com toda razão. Agora, num caso desse, com festa de São João e
outras festas que têm ali, tem que fechar a Rua, coloca se uns
cones que os carros irão passar reto, essa é única saída. O Nobre
Edil Luis Gustavo comentou com relação aos banheiros o qual os
nobres colegas mencionaram, têm que tomar cuidado só pra não
acontecer o que está acontecendo com os banheiros do Terminal
Rodoviário que, estão depredando tudo, inclusive, hoje quebraram
uma placa de mármore lá. Então, precisa ter pessoas para abrir e
pessoas para serem responsáveis, porque, infelizmente, o mau uso
acaba prejudicando a maioria. Então, convida os nobres colegas a
dar uma passadinha pra veem a situação do Terminal Rodoviário
que hoje, é usado por grande parte da população que precisa se
locomover pra cidade de Cruzeiro, então, uma atenção também
especial do executivo nesta questão porque, os vândalos acabam
prejudicando a maior parte da população porque, o banheiro tem
que estar realmente em questões de uso. Então, hoje, por exemplo,
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foi lá dar uma olhada juntamente com o Prefeito e viram que está
num estado lastimável e, infelizmente, é do ser humano, pessoas. O
Nobre Edil Silvio José comentou acha que é do ser humano sim, só
que tem um detalhe, tem que ter o administrador pra que ponha
pessoa que tome conta lá no banheiro e que senão fizer, rua,
porque aqui os funcionários entram acha que não fazem nada só
porque é funcionário da Prefeitura acha que não pode fazer nada,
não, se ele foi pago pra lavar o banheiro que ele lave o banheiro,
por exemplo, vai citar um nome que está aqui a Paula, o Estrela
Graal, lá tem as pessoas que lavam o banheiro e quando pessoas
chegam lá o banheiro está limpo e, porque que o da Rodoviária não
pode ser limpo? Porque que aqui não pode ser limpo? Se pagam
para as pessoas limparem lá, então, é questão de administrador, o
administrador vai dizer a pessoa que ela está sendo paga para isso.
O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou o Encarregado do
funcionário que está responsável por aquilo. O Nobre Edil Silvio
José comentou é isso aí, agora, vai lá limpa o banheiro a pessoa
não limpa, só faz o que quer, aqui nós temos esse defeito, nós
Queluzenses temos esse defeito, somos contratados pra que? Mas
a gente vai deixando, sempre vai deixando. O Nobre Edil Luis
Gustavo comentou só complementando, estão instalado no
Terminal Rodoviário e acompanham os trabalhos do servidor que
presta o serviço lá, infelizmente, eles realizam o trabalho de
maneira adequada, mas o problema é a questão do grande fluxo de
pessoas ali, muitos andarilhos, usuários de drogas, então, o
servidor acaba ficando também exposto na situação, ele vai lá e faz
a manutenção, mas, está lidando com pessoas que tem hora fora
do normal de sua sã consciência, então, teria que ter uma pessoa,
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um homem, um segurança pra poder estar organizando porque, não
é questão da limpeza, pois, a limpeza é feita, acompanha a mesma.
O Nobre Edil Silvio José comentou a Prefeitura tem segurança,
porque que não põe lá? Inclusive, já entrou no banheiro lá e, estava
à desejar, o colega vai lhe perdoar, mas, estava à desejar, não sabe
nem que é que trabalha lá, mas, que estava à desejar isso estava,
assim como o Vereador Fernando entrou no banheiro da praça e viu
que estava à desejar. E, o Vereador tem mais é que falar mesmo,
agora, é o que falou, é questão de administração, se não está
dando certo temos gente que ficam paradas ali na boca da ponte
pra ver os carros passarem, porque que não põe lá na Rodoviária
pra ver essa turma que está fazendo coisa errada, então, em sua
opinião isso se chama administração. O Nobre Edil Paulo Roberto
indagou esse Requerimento que o Nobre colega Vereador
Fernando, ele não poderia colocar uma Emenda em relação ao que
o Vereador Silvio falou com relação ao banheiro permanecer
aberto? O Nobre Presidente comentou pode sim colocar. O Nobre
Edil Silvio José comentou faz o Requerimento para o uso, mas,
também que coloque segurança pra que evite outras coisas, tanto
no da praça quanto na Rodoviária, põe segurança lá, estão com
segurança aí sobrando. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade dos presentes. 4) Indicação nº 039/17 de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo – Assunto:
Adequação para construção de calçada na entrada do bairro Sítio
do Loro – Encaminhar ao Fiscal de Posturas Município. 5) Indicação
nº 040/17 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo
– Assunto: Manutenção no espaço cedido para caixas eletrônicos
da Caixa Econômica - Encaminhar ao Executivo Municipal. 6)
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Indicação nº 041/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva - Assunto: Colocação de 03 (três) corrimãos na escadaria da
Igreja do Santo Antônio – Encaminhar ao Executivo Municipal. 7)
Indicação nº 042/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva – Assunto: Adotar procedimento de encaminhamento de mapa
atualizado do Município para os órgãos públicos e Agência dos
Correios – Encaminhar ao Executivo Municipal. 8) Indicação nº
043/17 - de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho –
Assunto: Inserção de faixa de pedestre em frente ao comércio do
Sr. Geraldo Pereira dos Santos e na Ladeira Antônio Carlos –
Encaminhar ao Executivo Municipal. 9) Indicação nº 044/17 - de
autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho – Assunto: Realizar
coleta de pneus a cada três meses, nas borracharias do Município e
demais locais onde o material se encontrar exposto a céu aberto –
Encaminhar ao Executiva Municipal e Visa. 10) 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).
O Nobre Edil Paulo indagou são duas votações. O Nobre
Presidente comentou é uma votação. O Nobre Edil Silvio José
comentou não tem muito o que se discutir, são pra pessoas
carentes que não têm condições de comprar um caixão, então, não
tem muito o que ser discutir porque isso já é Lei, só estão
complementando a Lei aqui em Queluz, mas, já é Lei. Em
discussão e votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade
dos presentes. 11) Leitura do Ofício PC nº 144-17 – Sobre o Projeto
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de Lei nº 017/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias a serem observadas na
elaboração da Lei Orçamentária – LDO de 2018”; (1ª Discussão e
Votação e respectivos Pareceres) – depois de realizada a Audiência
Pública – 30-05-17); (aguardando resposta do Executivo ao Ofício
PC nº 144-17). 12) Leitura e Votação de Emenda Aditiva ao Projeto
de Lei nº 021/17 – Comissão Justiça e Redação. A Nobre Edil Kácia
Maria comentou diante de ter tido ocorrido aqui Audiência Pública,
de ser um assunto de relevância e extrema sensibilidade, quando
leu o Projeto de Lei quando ele foi encaminhado pra cá, pediu ao
Jurídico, sentaram e analisaram e achou por bem até por uma
questão um pouco mais de transparência pra população, que fosse
feita essa Emenda ao Projeto pra que se houve um termo aditivo,
tipo algum contrato que seja lesado com a Empresa posteriormente
seja analisado e aprovado pela Câmara, pra que saibam o que está
acontecendo lá pra poderem passar pra população com maior
clareza sobre o assunto. O Nobre Edil Silvio José comentou está de
pleno acordo, apesar de que já que na Audiência Pública deixou
bem claro que qualquer modificações que forem fazer teriam que
passar pela Câmara, mas, no Contrato está escrito e aprovado. O
Nobre Edil Paulo Roberto comentou também está de acordo,
inclusive, já foi falado na semana passada sobre o que acontecesse
quanto a Sabesp ficariam sabendo primeiro. Acha importantíssimo
que a Vereadora Kácia coloque este documento pra que fique mais
transparente se houver uma mudança, todos os Vereadores ficaram
sabendo e assim a população também ciente de tudo. Em
discussão e votação foi a Emenda Aditiva Aprovada por
unanimidade. 12 A) Leitura e Votação da Emenda Modificativa ao
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Projeto de Lei nº 021-17 - de autoria do Executivo Municipal (Com
Parecer da Comissão de Justiça e Redação). O Nobre Edil Silvio
José comentou não tem muito o que discutir não, já foi falado na
Sessão passada, corrigiu. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou
também está de acordo, não tem muito o que comentar. Em
discussão e votação foi a Emenda Modificativa Aprovada por
unanimidade. 12 B) 1ª Discussão e Votação com respectivos
Pareceres - depois de realizada a audiência pública – 30- 05-17 e
Aprovadas as respectivas Emendas ao 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 Básico do Estado de São Paulo –
SABESP para as finalidades e condições que especifica, e dá
outras providências”. Em discussão o Nobre Edil Silvio José
comentou é bem favorável a este Projeto e sempre foi, tem anos
que vêm lutando pra que isso acontecesse em nossa cidade, a
cidade já está há mais de oito anos sem contrato com a Sabesp e,
muita gente não sabe que falta iria fazer a Sabesp em Queluz se
não renovassem o contrato. A sua opinião se não renovar o
contrato a Prefeitura não tem como bancar a água do Município e
iria ser um caos para todos nós. Mas, fora isso, temos saneamento
básico, a coleta de esgoto que vêm já coletando e já está sendo
tratado já cinquenta ou sessenta por cento já o esgoto de Queluz e,
nós temos, mandou pedir para a Saúde dados de aonde não tem
esgoto tratado, por exemplo, que nem a Palha que não é colhido, o
esgoto ainda não está sendo colhido, ele é solto no Paraíba ou alí
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na terra porque muita gente não tem o cano pra chegar até o
Paraíba, ali, você já tem doenças provocadas pelo esgoto, pela
água. Então, a necessidade de termos aqui a Sabesp em Queluz,
fazendo a coletagem do esgoto inteirinho, sabe que vai ter muitos
problemas, este Vereador mesmo vai ter problemas na Selaria, que
é mais baixa que a Rua e vai ter que pegar o esgoto da Selaria e
jogar na Rua, vão ter problemas, mas, é importante para todos e
para a saúde nossa e dos nossos futuros cidadãos Queluzenses,
então, é muito importante e, só de saber que o esgoto será tratado
cem por cento até o final desse ano é uma coisa que merece toda
atenção nossa e do povo de nossa cidade. Já era a favor até
tirando água do Rio Paraíba já era a favor, agora que está no
Contrato que está proibida e não vão retirar água do Rio Paraíba,
quer dizer, melhorou mais ainda. Já era a favor da retirada do Rio
Paraíba porquê? Porque, nós Queluzenses não somos melhores do
que nenhuma outra pessoa, se São José dos Campos, Pinda,
Taubaté, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Rio de Janeiro
inteiro, bebe agua do rio Paraíba, porque que Queluz não poderia
beber em caso de necessidade? Em caso de necessidade,
deixando isso bem claro, não que vai pegar água do Rio Paraíba e
a gente tratar, até porque a Sabesp também não iria fazer essa
loucura, iria custar cem vezes mais que custa o tratamento da água
do Rio Entupido que vem pra Queluz, então, não tinha lógica, mas,
é totalmente favorável à esse Projeto e espera que o acordo entre a
Prefeitura, o Município e a Sabesp cheguem à um acordo mais
rápido possível, até porque se existe um buraco hoje da Sabesp da
Rua como é que irão cobrar da Sabesp se não têm Contrato pra
cobrar, que falar todo mundo fala, mas, como que é que cobra? Não
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tem Contrato, vai cobrar o que? Vai discutir com a Sabesp o que?
Não tem Contrato pra se cobrar os erros que estão cometendo, os
defeitos, como é que vão cobrar? Então, com o Contrato tudo
certinho, aqui nós Vereadores estamos fazendo a coisa certa, foi
feita a Audiência Pública, foi feita a Emenda através da Vereadora
Kácia e está correta que com isso não tem como fugir, apesar que,
na Audiência Pública foi tudo gravado e escrito e que também não
tem como fugir, mas, estando no Contrato melhor ainda. Então, a
melhor coisa que pode acontecer no nosso Município hoje, é esse
Contrato, renovarem esse Contrato pra que nossa cidade tenha o
esgoto tratado e continue tendo essa água maravilhosa que a gente
tem, a água é muito boa graças a Deus. O Nobre Edil Paulo
Roberto comentou que também gostaria de fazer um comentário
com relação à Sabesp, em relação ao esgoto, provavelmente daqui
mais um tempo será feita toda a coleta, cem por cento, muito
importante. E, referente ao Contrato, se não lhe falhe a memória
desde dois mil e sete está sem Contrato e o Contrato é
importantíssimo pra que a Sabesp permaneça em nossa cidade e,
também é fã da Sabesp, mas, naquela Audiência Pública sua
preocupação era o plano B, até poderia entrar com uma Emenda se
não tivesse outra maneira de fazer a coleta de água do Paraíba,
mas, seu voto seria contra se fosse feita a coleta da água do
Paraíba, mas, o Vereador explanou que não houvesse outra forma,
uma outra forma, está totalmente de acordo, é fã da Sabesp porque
água é vida e, a água da Sabesp é perfeita. Em discussão e
votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos
presentes. 13) – Leitura de Ofício GP/SMAJ nº 109/17 - que solicita
a Retirada de Pauta do Projeto de Lei nº 024/17, de autoria do
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Executivo Municipal que “Altera a Lei nº 748/17” - 1ª Discussão e
Votação, em Regime de Urgência conforme Ofício GP/SMAJ nº
094/17. 14) Leitura e Votação da Emenda Modificativa - (Executivo
Municipal – Com cópia aos Edis) ao Projeto de Lei nº 025/17, de
autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei nº 442/2008” e,
após – 1ª Discussão e Votação (do Projeto de Lei modificado) com
respectivos Pareceres, em Regime de Urgência conforme Ofício
GP/SMAJ nº 095/17. Em discussão e votação foi a Emenda
Modificativa Aprovada por unanimidade dos presentes. Em
discussão e votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade
dos presentes. 15) 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” – Regime de Urgência, conforme
Ofício GP/SMAJ nº 100/17 – (1ª Discussão e Votação e respectivos
Pareceres). Em discussão o Nobre Edil Luis Gustavo comentou que
primeiramente queria parabenizar a todos que estão presentes hoje
e que lutam por essa causa animal, isso que está acontecendo aqui
hoje é uma vitória de vocês, é o reconhecimento do executivo por
questão a importância da saúde, proteção e bem estar animal,
então, é com muita honra que aqui nesta Casa de Leis veem
discutir a respeito desse Projeto e falar que é simplesmente o início
de uma caminhada e que vocês já apanharam essa bandeira e essa
vitória é destinada à cada um de vocês que são os padrinhos e
madrinhas, então, gostaria de cumprimentar e parabenizar o
Prefeito também que vem se sensibilizando com essa causa e têm
muito trabalho a fazer ainda, então, é isso que gostaria de dizer. O
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Nobre Edil João Batista comentou que gostaria de ressaltar que o
Executivo entrou com o Projeto em boa hora, devido aos animais
que ficam aí vagando pela cidade e ainda bem que tem gente que
vai cuidar e muito bem deles e, muito bom o Projeto. O Nobre Edil
Adalberto Rodrigues comentou luta pelos animais e sempre lutará
e, acha que em todos os tempos que está aqui na Câmara, esse foi
o melhor Projeto que atualmente foi montado, porque, só quem
sofre é quem gosta e, é um dos que sofre porque é muita maldade
e, só não está tendo mais porque cobram e correm atrás e tem
muitos animaizinhos aí que estão necessitando, pois, ficam à mercê
do nada, as pessoas trazem de outras cidades e soltam aqui em
Queluz e, ficam passando por esta situação, então, esse Projeto vai
ser um Projeto muito elaborado pelas madrinhas e pelos padrinhos,
pela Janaina esposa do Edil Gustavo e que luta pelos animaizinhos,
estão todos de parabéns e vamos lutar pra dar tudo certo. Em
discussão e votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade.
16) Projeto de Lei nº 029/17 - de autoria do Executivo Municipal que
“Altera a Lei nº 748/16” – Regime de Urgência conforme Ofício
GP/SMAJ nº 110/17; (Leitura com cópia aos Edis). 17) Projeto de
Lei nº 030/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre
a Locação e a Realização de

Serviços com Máquinas e

Equipamentos do Município de Queluz à Particular, com finalidade
agrícola, mediante pagamento de preço público, e dá outras
providências" – Regime de Extrema Urgência – conforme Ofício
GP/SMAJ nº 123/17; (Leitura com cópia aos Edis). 18) Projeto de
Lei nº 031/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei
nº 677/2015” – Regime de Extrema Urgência, conforme Ofício
GP/SMAJ Nº 123/17; (Leitura com cópia aos Edis). 19) Projeto de
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Lei nº 032/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Regulamenta
a Aprovação dos Empreendimentos residenciais em Condomínio,
localizados na Zona Urbana ou Expansão Urbana no Município de
Queluz” – Regime de Extrema Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ
nº 123/17; (Leitura com cópia aos Edis). 20) Ofício GP nº 176/17 responde ao Requerimento de Urgência nº 025/17, de autoria do
Nobre Edil Luis Gustavo, sobre alterações Lei do Taxi e Listagem
Atualizada. Os Nobres Edis Silvio e Paula solicitaram cópia do
Ofício.
21) Ofício GP nº 206/17 - responde ao Requerimento nº 062/17, de
autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre reforma
no prédio da Escola de Música Antônio Sérgio Camilo. 22) Ofício
GP nº 235/17 - responde ao Requerimento nº 007/17, de autoria do
Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre construção de uma
quadra poliesportiva, implantação de academia ao ar livre e Parque
Infantil. 23) Ofício GP nº 239/17 - responde a Indicação nº 017/17,
de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre implantação de
rede de esgoto no Bairro da Figueira. 24) Ofício GP nº 243/17 responde a Indicação nº 006/17, de autoria da Nobre Edil Kacia
Maria Nemetala Macedo, sobre divulgação da coleta de lixo. 25)
Ofício GP nº 255/17 - responde ao Ofício SV Nº 079/17, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre manutenção da
Quadra de Esporte Escola Capitão José Carlos de Oliveira Garcez.
26) Ofício GP nº 256/17 - responde a Indicação nº 016/17, de
autoria do Nobre Edil Silvio Bueno, sobre horário de funcionamento
do Posto de Saúde do Bairro União. 27) Ofício GP nº 122/17,
responde ao Requerimento nº 072/17, de autoria do Nobre Edil Luis
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Fernando Paulino, sobre o posicionamento do departamento em
relação ao ocorrido no Bairro Palha I e Palha II, durante forte chuva,
com anexo da Defesa Civil. 28) Ofício GP nº 242/17 - responde ao
Requerimento nº 067/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva, sobre pintura de vagas para deficientes e construção de
rampa. 29) Ofício GP nº 245/17 - responde ao Ofício SV nº 044/17,
de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre
manutenção na Rua Pedro Maciel no Bairro São Geraldo. 30) Ofício
GP nº 257/17 - responde ao Requerimento nº 057/17, de autoria da
Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre prestação de serviço de
transporte pela Empresa São Miguel. 31) Ofício GP nº 258/17 responde ao Ofício SV nº 043/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva, sobre passagem da máquina Patrol. 32) Ofício GP
nº 236/17 - responde a Indicação nº 008/17, de autoria do Nobre
Edil Silvio José Bueno, sobre alinhamento dos paralelepípedos em
trecho da rua Ciriano de Moraes Borges. 33) Ofício GP nº 238/17 responde a Indicação nº 014/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto
Rodrigues da Silva, sobre reutilização da ferragem retirada do
espaço 08 de março, como corrimão. 34) Ofício GP nº 240/17 responde a Indicação nº 021/17, de autoria da Nobre Edil Kácia
Maria Nemetala Macedo, sobre reestruturação no Mirante do Cristo.
35) Ofício GP nº 241/17, responde a Indicação nº 026/17, de autoria
da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre reestruturação na entrada
da cidade. 36) Ofício GP nº 259/17 - responde a Requerimento nº
056/17, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre
forma de concessão das casas do IAFAM, no Bairro da Figueira.
37) Ofício GP nº 288/17 - responde ao Requerimento nº 063/17, de
autoria do Nobre Presidente, sobre o Órgão CIRETRAN. 38) Ofício
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GP nº 289/17 - responde ao Requerimento nº 066/17, de autoria da
Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre reestruturação do
estacionamento de frente à Agência dos Correios. 39) Ofício GP nº
290/17 - responde ao Requerimento nº 079/17, de autoria do Nobre
Edil Paulo Roberto, sobre iluminação ao final da escadaria do Bairro
São Pedro. 40) Ofício GP nº 291/17 - responde ao Requerimento nº
082/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre iluminação
pública em determinados pontos da cidade. 41) Ofício GP nº 292/17
- responde ao Requerimento nº 077/17, de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto, sobre pintura de faixa de pedestre e demais
sinalizações. 42) Ofício GP nº 293/17 - responde ao Requerimento
nº 080/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre inserção
de postes de iluminação na Estrada TziTzi, no bairro Nova Queluz.
43) Ofício GP nº 294/17, responde ao Requerimento nº 084/17, de
autoria do nobre Edil Paulo Roberto, sobre esgoto a céu aberto na
Grota (próxima à Rua José Leite Fernandes). 44) OFÍCIO GP Nº
295/17 - responde ao Requerimento nº 085/17, de autoria da Nobre
Edil Kácia Maria, sobre esgoto a céu aberto no Sítio do Loro
(próximo ao Bairro Santo Antônio). 45) Ofício GP nº 296/17 responde ao Requerimento nº 088/17, de autoria do Nobre Edil
Paulo Roberto, sobre manutenção na Estrada Rio x Caxambú
(Bairro União).

46)

Ofício GP nº

297/17

-

responde ao

Requerimento nº 081/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto,
sobre a possibilidade de mudança de endereço do Serviço SAMU.
47) Ofício GP nº 298/17 - responde ao Requerimento nº 045/17, de
autoria da Nobre Edil Kácia Maria, sobre valor percebido pelo
Município através das cobranças de iluminação pública (CIP). A
Nobre Edil Kácia Maria solicitou cópia do Ofício. 48) OFÍCIO GP Nº
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030/17 - da Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços,
respondendo ao requerimento nº 049/17, de autoria do Nobre Edil
João Batista Ribeiro Filho, sobre inserção de cobertura para quadra
do Bairro União. 49) Ofício GP nº 031/17 - da Secretaria de
Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao requerimento
nº 010/17, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro,
sobre manutenção de calçamento na Rua Pedro Maciel. 50) Ofício
GP nº 032/17 - da Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços,
respondendo ao requerimento nº 004/17, de autoria da Nobre Edil
Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre manutenção na entrada de
acesso a Usina Paulista. 51) OFÍCIO GP Nº 033/17, da Secretaria
de

Planejamento

de

Obras

e

Serviços,

respondendo

ao

requerimento nº 006/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria
Nemetala Macedo, sobre manutenção na escadaria de acesso entre
os bairros São Benedito e São Geraldo. 52) Ofício GP nº 034/17, da
Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao
requerimento nº 031/17, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria
Nemetala Macedo, sobre ampliação da entrada da escola Arco-Iris.
53) OFÍCIO GP Nº 035/17 - da Secretaria de Planejamento de
Obras e Serviços, respondendo ao requerimento nº 007/17, de
autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre vagas
especiais na Rua Prudente de Moraes. 54) Ofício GP nº 036/17 - da
Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao
Requerimento nº 067/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva, sobre pintura de vagas para deficientes e construção de
rampas na rua Prudente de Moraes. 55) Ofício GP nº 037/17, da
Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao
requerimento nº 015/17, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva
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Ribeiro, sobre manutenção de calçamento na Ladeira Francisco
Leopoldo. 56) Ofício GP nº 038/17, da Secretaria de Planejamento
de Obras e Serviços, respondendo ao requerimento nº 011/17, do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre restauração da Praça
Geraldo da Silva, no bairro da Figueira. 57) Ofício GP nº 039/17 - da
Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, respondendo ao
requerimento nº 026/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva, sobre ampliação de lixeira da Rua Dr. José Vicente. 58) Ofício
GP Nº 040/17 - da Secretaria de Planejamento de Obras e
Serviços, respondendo ao requerimento nº 040/17, de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre readequação na escadaria
do Bairro São Benedito. 59) Ofício GP nº 041/17 - da Secretaria de
Planejamento de Obras e Serviços, respondendo 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. 60) Ofício via email da Elektro - respondendo ao
Requerimento nº 075/17, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria
Nemetala Macedo, sobre os valores arrecadados com a CIP. 61)
Ofício nº 0047/17 - da EM Profª Maria Mendes Guerra Pereira - para
colaboração da Festa Luar do Sertão, dia 09/06/17 - (Com cópia
aos Edis). 62) Leitura dos Ofícios do Cidadão José Fernando Araújo
Geribello - protocolados no dia 30-05-17 e dirigidos para a
Presidência da Casa e ciência ao Plenário Legislativo. 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.
como já foi falado mas quer fazer um reforço, não sabe se uma
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Indicação ou o que poderiam fazer, sobre a limpeza já falaram,
mas, gostaria de reforçar, os dias festivos como vai vir agora um
grande evento, a Festa a qual todos esperam, o Padroeiro da
cidade São João, que o Executivo pudesse colocar nos dias de
festa uma pessoa junto aos banheiros pra poder inibir o uso das
drogas, as coisas que fazem nos banheiros, que vai muitas crianças
e como é um banheiro só e, isso nos outros anos aconteceu,
inclusive, também presenciou isso. Então, queria pedir aos nobres
pares, pra que mandassem uma Indicação ao Prefeito pra que ele
coloque este funcionário da Prefeitura e também junto que nós
nobres Vereadores reforçassem junto ao Prefeito
A segurança porque, como vai ser uma festa de um número muito
grande de pessoas, todos os anos são assim, turistas na cidade da
região, esse ano pode ter como o Shows que irão ter, a cidade vai
aumentar o número de pessoas no local, então, as pessoas
precisam de uma segurança maior, então, que o Prefeito solicitasse
junto à Polícia Militar mais policiamento, mais segurança para que
as pessoas, as famílias ficassem mais seguras neste evento que é
tão esperado por todos e que é uma grande festa do Padroeiro aqui
de nossa cidade. No mais agradece pela Palavra Livre e deseja a
todos uma boa noite. Em seguida com a 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. 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. Primeiramente agradeceu a todos os
Vereadores e Presidente pelos votos favoráveis aos seus
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Requerimentos. Comentou ainda que gostaria de entrar com um
Requerimento pra votação, solicitando o bloquete na Rua Dr. José
Vicente

bairro

São

Pedro,

porque

a

situação

daqueles

paralelepípedos, na época em que foi Vereador pediu ao Prefeito
Mário Fabri Filho pra que fizesse, pois, não tinha condições de
colocar bloquetes a situação era muito difícil, então, ele com aquela
gentileza como sempre atendeu os Vereadores e os Munícipes ele
fez um remanejamento, mas, agora não tem mais condições de
remanejamento.

Então,

pede

que

a

Secretária

faça

este

Requerimento pra que ponha o mesmo em votação agora. Em
discussão

e

unanimidade.

votação

foi

o

Requerimento

Aprovado

por

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 uma Moção de Pesar à família
do seu Roque, era pai do Marcelo e aqui em Queluz ele foi uma
pessoa muito boa, divertida, vendia picolé nas Ruas, que
conversava com todo mundo, então, ele vai fazer uma falta muito
grande, pois, era uma pessoa muito boa e pra quem o conhecia ele
era uma pessoa muito divertida. Falar sobre a Festa de São João
que vem se aproximando aí, sobre o trânsito, inclusive, esteve
conversando com o presidente sobre isso, sobre esse negócio do
trânsito aqui em Queluz, pediria ao Prefeito pra que o mesmo
tomasse providências pra que não aconteça o engavetamento
porque é isso que vai acontecer porque, chega ali no Santander e
não passa mais nada, aí vem o caminhão e fica travado, buzinando
aí o cara fica nervoso e começa a passar por cima de tudo quanto é
carro e fazem isso ainda. Então, para os visitantes que virem não
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passarem por essa desavença aí. E, também gostaria de fazer um
agradecimento ao Prefeito, alguns dos Vereadores estiveram lá,
sobre o evento que ele fez com o Deputado Samuel Moreira, onde
foram muito bem recebidos e que também foram pedir e, graças a
Deus foi uma coisa muito boa, estiveram lá vários Prefeitos dos
Municípios, Vereadores de toda a região, enfim, foi muito
importante,

trocaram

palavras,

conhecimentos,

achou

muito

importante e, agradecer o Prefeito também pelo almoço concedido
lá pra todo mundo. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou,
inclusive, vieram todos os Prefeitos, de Bananal e se não se engana
de Lorena, Cunha, Piquete, enfim, todos estiveram presentes.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou gostaria de obter uma cópia da listagem dos taxistas,
como é taxista quer a listagem pra poder ficar mais adequado.
Agradecer a todos e que se Deus quiser essa Festa de São João
vai ser muito boa, em paz. Sobre o que o colega Fernando falou
dos banheiros ele está certíssimo porque, nós que já somos adultos
entrar num banheiro ruim, está certo, a gente releva, mas, uma
criança sentar no banheiro e com sujeira é outra coisa, inclusive,
esteve lá e constatou o que o colega está dizendo, tem que parar,
tem que falar para o prefeito pedir pra pararem de deixar as coisas
dentro do banheiro porque isso não existe, podem parar com isso
daí, porque, banheiro é banheiro e, não entra alimentos e nem
muito menos outras coisas, não podem misturar a situação não. E,
o colega Silvio está certo, tem que abrir os banheiros e que se ele
não conseguir abrir que faça um banheiro público ali perto da
Estação, que ali pode ter um banheiro bom ali naquela pracinha.
Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou acha besteira fazer na
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Estação porque, se tem banheiros aqui na Praça 8 de março e na
Rodoviária, a questão é saber administrar, saber cuidar. E,
complementando, todo o problema na sua época, toda festa é
contratada pessoas para limpeza no banheiro principalmente à
noite, de dia fia o funcionário público e a noite são contratadas
pessoas pra fazerem a limpeza e, na administração anterior não
sabe se isso aconteceu e agora depende do Prefeito, isso se chama
administração e, cada um administra de um jeito, é difícil, mas,
estão aqui para cobrar e é o que os Vereadores estão fazendo.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou vai ter os banheiros químicos, vai ser espalhado, acredita
até que venham mais do que ano passado, acredita e, é isso aí,
precisam olhar mesmo, pois, são fiscal da população, se não
olharem quem é que vai olhar, vão reclamar pra quem? Em
discussão e votação foi a Moção de Pesar Aprovada por
unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou que no mais agradeceu
pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. O Nobre Edil
Luis Fernando comentou que gostaria de deixar contado aqui uma
reclamação dos pessoal do Bairro da Palha que, nos dias de Culto
da Igreja Cristã do Brasil ali na rua Corifeu de Azevedo Marques na
curva logo depois da Funerária Santa Clara. Esteve na Palha esses
dias e o pessoal lhe parou reclamando e pedindo pra que fosse feito
algo, pois, está tendo congestionamento de carro bem na curva
onde a Drª Fatinha Simão mora, um carro subindo na calçada e o
outro quase que bateu num carro, inclusive, estava passando e viu
quando os caras começaram a discutir pra lá e pra cá, aí, o pessoal
falou com sua pessoa pra poder ver o que poderiam fazer a
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respeito, os Vereadores junto com o Executivo e ver o que pode ser
feito lá pra poder resolver esse trânsito e ver onde poderiam
estacionar os veículos que é muito congestionamento de carros na
Rua mesmo e vai até lá perto da Pousada do Lucrecinho
estacionando carro de um lado e do outro. Então, o vão que fica na
Rua é pequeno e, pode ser que aconteçam acidentes mais graves
ali e, se uma ambulância precisa passar rápido ou até mesmo uma
viatura não consegue. Então, gostaria que fosse feito um Ofício ou
Requerimento junto à Prefeitura e outros órgãos de trânsito pra que
tomassem uma providência quanto ao trânsito em frente à Igreja
Cristã do Brasil. E, também gostaria de fazer uma mudança se o
Presidente lhe permitir, do Ofício que pediu sobre a segurança,
sobre a manutenção ali da Praça no evento que vai vir próximo, pra
transformar num Requerimento junto ao Executivo, se o Presidente
assim lhe permitir por gentileza. O Nobre Edil Silvio José comentou
a Rua onde fica a Igreja Cristã do Brasil chama se Rua Major João
Constantino e, o nobre colega Fernando está de parabéns porque,
realmente ali é um caos, quando chega o horário do Culto
realmente, a Igreja muito conceituada em Queluz, sempre com
bastantes visitantes e as pessoas param dos dois lados e não
consegue passar carro, então, muito bem lembrado, acha que o
mais certo fazer ali é colocar uma faixa amarela onde não pode
estacionar pra poderem os carros circularem porque senão, não
tem jeito, mas, o colega está de parabéns e tem seu apoio no
Requerimento. O Nobre Edil Luis Fernando comentou tirar pelo
menos os carros da curva, colocar antes ou depois dela. O Nobre
Edil Silvio José comentou é aquilo que sempre discutem aqui, as
nossas Ruas em Queluz são muito estreitas, então, um lado não
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pode parar, então, por isso que é a favor daquele Projeto que
fizeram aqui porque senão, não tem como funcionar a cidade, pois,
chega por volta das dezoito, dezenove horas não se passa por ali.
Está de parabéns o Vereador Fernando. Em discussão e votação
foram os dois Requerimentos Aprovados por unanimidade. 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. Agradece a presença de todos que vieram prestigiar a Sessão
de Câmara, aos Nobres Vereadores, funcionários da Casa. Gostaria
ainda de agradecer ao Presidente Carlos Mateus, que conduziu
muito bem a Audiência Pública da Sabesp, aos funcionários que
foram muito dedicados e que muito bem trabalharam, agradecer a
todos pela primeira Audiência Pública nossa e que foi muito bem
conduzida e, agradecer também aqueles que estiveram aqui e
trabalharam muito bem, fizeram as perguntas, de acordo os
Vereadores também teriam feito essas perguntas e crê que todo
mundo saiu satisfeito e no mais 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.
Comentou que gostaria de mandar um Ofício ao Prefeito porque,
ficou uma dúvida do que foi dito sobre os dois milhões que foi
vendida a área da Educação, isso aconteceu ou não aconteceu?
Pelo que sabe isso não aconteceu. O Nobre Presidente Carlos
Mateus comentou ainda não. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Silvio José comentou, então, não tem como remanejar,
querer que remaneje dinheiro nesse sentido, mas, queria que fosse
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feito um Ofício nesse sentido ao Prefeito perguntando se a área foi
vendida ou não para nossas informações. Comentou ainda que
costuma dizer que falam mal, mas, também têm que falar bem.
Nesses meses anteriores aí, andaram falando bem mal da Sabesp
e hoje iria falar bem, está sendo recuperado as Ruas, as pracinhas,
vão deixar o serviço ficar pronto, mas, está fazendo o serviço.
Então, do mesmo jeito que falam mal, têm que elogiar porque, se o
serviço ficar bom, está esperando aqui, não chegou na rua onde os
paralelepípedos estão desiguais onde os carros pegam embaixo,
não chegou, mas, diante da resposta do Prefeito diz que vai ser
arrumado e que é a Sabesp que vai arrumar, que ali também
realmente é culpa da Sabesp, foi ela que fez o furo ali claro à
muitos meses atrás. Também, falando de respostas do Prefeito, vai
parabenizá-lo também porque nos quatro anos anteriores não
tinham respostas do que pediam aqui, inclusive, já falou isso outras
vezes, e hoje, não sabe se os nobres colegas contaram, foram
sessenta e dois Ofícios respondidos pra nós Vereadores, mostra
também as pessoas que estão assistindo pela internet que os
Vereadores estão trabalhando, nada está passando despercebido,
têm feito seus serviços como Vereadores, procurando o que está
errado, mandando para o Prefeito, correndo atrás de Emendas
porque, o Vereador Adalberto falou, foram com o Deputado Samuel
Moreira e a Câmara mandou vários Ofícios pedindo verbas para o
Município de Queluz e, não estava ´presente, pois, estava
trabalhando, assinou, participou junto com os colegas Vereadores,
assinando os pedidos e, esse é o trabalho mesmo dos Vereadores,
ver o que está errado, mostrar para o Prefeito se tiverem condições
de fazer Projeto podem fazer, mas, é muito difícil fazerem um
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Projeto, pois, precisam de verba e verba quem tem é o Executivo,
então, podem até fazer um excelente Projeto, se o Prefeito não tiver
verba pra fazer Projeto não adiantou nada fazer o Projeto que
fizeram. Mas, tem que correr atrás, ir atrás dos Deputados e pedir
verba para o Município e isso, todos nós Vereadores podemos fazer
e temos a obrigação de fazer. Até fez um comentário acha que com
o Presidente esses dias que, o seu Deputado já deu pra Queluz
nesse Mandato quatrocentos e cinquenta mil reais, então, é isso
que têm fazer, se ganhou, os nobres colegas também podem
ganhar e, tem visto que os colegas vêm trabalhando, inclusive, o
Vereador Dominique mostrou que já ganhou várias verbas do
Deputado dele, todos aqui estão correndo atrás que é PSDB, é
importante essa união de todos com o Prefeito e correr atrás
porque, volta a falar, nós Vereadores atuais temos de nos
corresponder por estes quatro anos que somos responsáveis e por
quatro anos perdidos, então, nestes quatros anos precisamos
trabalhar como se fosse oito anos pra recuperarmos o que
perdemos no nosso Município. Quanto a questão dos banheiros e
da segurança tem certeza de que a resposta do Prefeito vem e é
obrigado a fazer ainda mais que neste ano terão um grande show,
já saiu a propaganda viu hoje pela internet, hoje é tudo pela
internet, então, já saiu a propaganda ai e realmente a cidade vai
encher e vai ser muito difícil a circulação de carros principalmente a
partir das vinte e três horas porque, aí todo mundo já está indo pra
Ponte pra ver os fogos e aí começa aquele caos e depois que
acaba os fogos também é o pessoal saindo, até umas duas horas
da manhã é complicado a situação de carros porque não tem lugar,
tanto sexta ou sábado vai ser complicadíssima a parte de trânsito
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aqui no nosso Município. Mas, o Prefeito está de parabéns, é isso
que nós Queluzenses gostamos, de uma festa boa com fogos
bonitos, porque, também não adianta ter um belo de um cantor e os
fogos for feio, vão meter o pau do mesmo jeito, então, espera um
fogos bem bonito em nosso Município. No mais agradece pela
Palavra Livre e deseja a todos uma boa noite. 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. Gostaria que fosse
enviado um Ofício pra Secretaria da Educação que, no dia vinte e
quatro passado estava indo para Engenheiro Passos e a Kombi
Escolar passou por sua pessoa e corria muito, a Kombi estava à
cento e vinte quilômetros e esta Vereadora não conseguia alcançala e era por volta de umas dezessete e treze, dezessete e vinte.
Então, gostaria que fosse enviado um Ofício pra Secretaria de
Educação pra que fosse verificado isso. E, com relação à Sabesp,
realmente está aqui em sua pauta, elogiar a reforma da Pracinha
porque comentaram, ou melhor, foi muito comentado aqui que
estavam obstruindo mais um lugar na cidade, mas, pelo jeito não,
estão tendo cuidado, estão arrumando tudo direitinho lá, até mesmo
porque agora é Festa de São João tem que ter um cuidado com
nossa cidade. Gostaria que fosse enviado um Ofício para o Gerente
do Banco Bradesco e Santander pra ver a possibilidade de guardavolumes porque, devido à porta giratória é bem complicado, as
pessoas fazem mercado, fazem suas compras e acabam indo pro
Banco, então, ver a possiblidade de colocar guarda volumes nos
Bancos. Gostaria de solicitar também um Ofício ao Executivo pra
ver a possibilidade de enviar principalmente pra Escola da Figueira
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no horário de entrada e saída, um Guarda Municipal pra dar uma
ajuda, uma olhada, porque, eles estão tendo alguns problemas na
entrada e saída, principalmente na saída do horário escolar lá no
bairro da Figueira. Gostaria ainda de parabenizar o Executivo e
seus Secretários pelas respostas aos Requerimentos, inclusive, foi
uma das pessoas que abriu uma Cei no Mandato passado com
relação à isso, até mesmo foi alvo de deboche com relação às
respostas que vinham aos seus Requerimentos e, isso é muito
importante, pois, mostra que estão trabalhando sintonizados,
Executivo e Legislativo e, não é só o Prefeito, vêm que a Secretária
Paula está empenhada, respondendo e, isso quer dizer que se
estão tendo acesso à isso porque, tinham informações de que os
Requerimentos chegavam até a Prefeitura e acabavam ficando na
gaveta, muitos Secretários acabaram respondendo que não tinham
acesso, não tinham nem o que responder porque não chegava até
eles. Então, quer dizer, isso é um bom início de mandato, está todo
mundo sintonizado, todo mundo com criatividade e isso é muito
importante porque, pode faltar a verba, mas, somos inteligentes,
tivemos criatividade, força de vontade, conseguimos realizar muitas
coisas. No mais agradece pela Palavra Livre e deseja a todos uma
boa noite. O Nobre Edil Silvio José pediu um aparte ao Nobre
Presidente e comentou que só complementando o que a colega
Paula falou, não sendo repetitivo, viu que a resposta do Prefeito, da
Secretária Paula de Obras, às vezes fica a desejar, mas, se
analisarem a resposta ela está certa, as respostas estão certas, por
exemplo, a do Planejamento de Obras, como é que ela vai dizer
que vai fazer uma reforma se não existe a verba, tem que existir a
verba pra poder fazer uma reforma, prefere assim que responda
29

com sinceridade, será tomada providência daqui há um tempo, se
não tem verba não vão ser tomadas as providências, então têm que
ser realista e, a seu modo de ver respondeu a verdade, com todo o
jeito dela, mas, respondeu a verdade. Nosso Município, não podem
esquecer, nosso Município está em recuperação, nós estamos
fazendo nossos serviços e a seu modo de ver bem feito, estamos
pedindo e é nossa obrigação, têm que chegar mais e pedir é isso aí
mesmo, mas, nem tudo vai poder ser feito, também precisam ter um
pouquinho dessa consciência porque, nosso Município aqui não
sobra dinheiro, aqui falta dinheiro e isso é complicado, você
administrar uma cidade aonde tem muito dinheiro e que é fácil
administrar aí é muito bom, mas, você administrar uma cidade que
tudo está tendo falta até por gestões aí anterior, então, vão ter
bastante complicação e, é por isso que elogiou as respostas e pediu
um aparte ao Presidente. 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. Primeiramente queria deixar um ponto de
esclarecimento a respeito da Sabesp, a importância que foi a
questão da Audiência Pública e muito se falou da captação, do
plano b e a participação em massa da população que foi um ponto
importante pra poder sanar as dúvidas, ser feitas as perguntas e,
acredita que isso faz parte do processo democrático, ficou muito
honrado de ter participado e ver como a população realmente se fez
ativa, tendo em vista que quase seis meses que estão aqui muitas
vezes o Plenário acaba ficando vazio, então, vêm que a população
está se interessando pelos assuntos do Município e acha que isso é
importante, estar acompanhando o dia a dia de nossa cidade.
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Então, acredita que deu pra população fazer as perguntas ali e a
Sabesp veio com a resposta direto, mas, sempre buscando de
forma técnica, mas, clara a responder a toda população e, graças a
Deus não vai ter esse plano b de captação de água do Rio Paraíba
que é do ponto que tinha maior repercussão. Tendo em vista que a
questão da qualidade dos serviços da Sabesp, acha que é
inquestionável aqui dentro do Município. Outro ponto que teve
bastante reclamações foi a questão dos buracos, muito se debateu
durante esses quase seis meses aqui dentro da Câmara e eles
também se comprometeram que assim que findarem as obras vão
estar fazendo a restauração do pavimento dentro do Município.
Então, acha que ficou bem esclarecido e é de muita importância
essa renovação do Contrato para os próximos anos com a Emenda
da Vereadora Kácia aí que perfeitamente acompanhou e colocou
essa Emenda nessa proposta de autorização de Convênio.
Comentou que queria também anunciar a questão da Quermesse
da Festa de São João, mas, esse final de semana já se inicia a
Quermesse com o Concurso de Quadrilhas e, gostaria de convidar
a todos os Edis, funcionários e a todos que estão presentes e, como
Festeiro também de São João batista vai estar lá dedicando seu
trabalho e junto à comunidade, junto à Igreja, que é uma festa
também muito agradável, familiar e frequentada por grande parte da
população Queluzense e que já caiu também na tradição e de toda
a população. Então, estão todos convidados a partir de sexta feira
juntamente com o Concurso de Quadrilhas e no domingo também
terão o almoço. Comentou que no mais gostaria de agradecer a
presença de todos e desejar uma boa noite. Em seguida com a
Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus que cumprimentou
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a todos com uma boa noite, os visitantes nesta Casa, aos
Vereadores, aos Servidores e aos que estão assistindo em casa.
Agradeceu mais uma vez a presença de todos aqui. Fica feliz mais
uma vez falou no dia da Audiência Pública, espera que o número de
pessoas aqui cada dia que passa aumente mais pra que tenham,
apesar de a Sessão parecer um pouco chata mas é assim mesmo,
faz parte do processo. Mas, levar ao conhecimento dos senhores
que estão aqui e que estes também propaguem apesar de ser
publicada em Ata está passando na internet, mas, que os ajude, é o
que falou e o colega Silvinho também falou, aqui ninguém está
escondendo nada de ninguém, está tudo às claras e isso foi
esclarecido na Audiência Pública com relação à Sabesp, colocou à
disposição pra todo mundo responder e, todo mundo está aqui pra
dar a cara pra bater realmente até porque, está todo mundo aqui
pra fazer o bem pra cidade e tentar. Quando se diz ás vezes alinhar
o Legislativo como o Executivo não quer dizer aceitar o que o
executivo quer e sim ter uma boa conduta como a Vereadora Paula
falou, o Executivo hoje tem uma boa conduta de respeito com o
Legislativo porque, está aí o resultado nas respostas dos
Requerimentos que não tinha na Gestão passada, é respeitar, isso
é alinhar, é ter diálogo porque, apesar de tudo são representantes
da população, o Prefeito é representante da população e está lá
realmente pra executar e trazer o benefício pra cidade e, os
Vereadores estão aqui pra fiscalizar o Prefeito mais uma contra
partida e não deixar que as coisas saem errada e de maneira ilícita
como já ocorreu em várias outras, pelo que vêm na televisão
falando da política. Então, todo mundo trabalha com seriedade
justamente porque estão prestando um serviço por quatro anos pros
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cidadãos. Está aprovado também a Emenda que a Drª Kácia pôs no
Projeto da Sabesp pra dar mais transparência, que de acordo com
qualquer mudança que vier acontecer no Projeto vai ter que passar
pelos Vereadores para verem se concordam ou não, porque?
Porque os Vereadores irão fiscalizar, estão aqui pra fazer isso, não
deixar

com

que

uma

pessoa

só

tome

partido

e

venha

arbitrariamente a prejudicar todo mundo, então, foi muito feliz a
Vereadora Kácia e é por aí mesmo. Então, pra deixar claro aos
cidadãos que estão aqui em função deles mesmos e, em função da
pessoa deles também porque, assim como falou na Audiência
Pública, os Vereadores também são moradores da cidade e, o
benefício que vier nesses quatro anos e vai vir, acredita muito nisso,
também vai refletir em suas vidas. Quanto à Festa de São João, a
expectativa é grande, acredita que as providências, inclusive, hoje
mesmo conversou com o Prefeito, ele lhe chamou e, o mesmo disse
que veio a Comissão do João Neto e Frederico, perguntou se este
Presidente poderia ir até ali ajudar em alguma coisa e este foi, e o
Prefeito está preocupado realmente, então, estava hoje a Secretária
de Obras a Paula, o Prefeito, os Eletricistas, o Secretário de Cultura
o Thomaz e, a preocupação dele é isso, fazer uma festa bonita,
sem problemas, a próxima tarefa, eles aprovaram o palco,
aprovaram o camarim, a estratégia é realmente a do trânsito e isso
vai ter que ser discutido agora com eles, mas, o Prefeito está
preocupado, em relação a limpeza também ressaltou, o Thomaz
também ressaltou, falou que realmente tem que focar, ele está
atento, acredita que quando se com a nossa cidade inteira não dá
tempo da turma chegar ao mesmo tempo, mas, vai dar tudo certo
se Deus quiser. O apontamento do seu Paulo da Ladeira também
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concorda, acha que não só lá nesse Ladeira como na Ladeira da
Delegacia e outros lugares que se tornam escorregadios, acha que
têm que tomar providência mesmo e, já ouviu o Prefeito falar está
pensando, inverter não adianta mais o que fizeram, mas, em talvez
substituir faixas por bloquetes de cimento ou o próprio concreto
mesmo, mas, é isso. Em relação à Quermesse também, uma festa
bonita, gosta muito, inclusive, vai ser um pouco diferente esse ano
porque as Quadrilhas vão estar lá e nos outros anos estavam na
festa aqui embaixo, mas, no mais é isso. Quer mais uma vez
agradecer a presença de todos aqui, dos Vereadores e dos
Servidores. Quer também dar ciência que encaminharam três
Ofícios pro Deputado Samuel Moreira, Secretário da Casa Civil,
solicitando um trator agrícola com todos os seus implementos,
também um Ofício solicitando uma verba de cento e cinquenta mil
reais justamente pra melhorias de praças em nossa cidade e mais
cento e vinte mil reais para essas revitalizações, até porque pra
poder enfeitar mais a cidade porque estão garimpando a Estância
Turística e, acredita que o Deputado Samuel Moreira vai nos
atender, nos recebeu muito bem, o evento foi para ele e, o Prefeito
fez questão também de chamar os Prefeitos da Região e foram
todos muito bem recebidos e, o Ofício também foi assinado por
todos os Vereadores e é isso, o Prefeito encheu as mãos do
Deputado de pedidos, então, como o Vereador Silvinho falou, de
pedidos não irão pecar nunca, não por falta de pedidos. Em aparte
o Nobre Edil João Batista comentou também já havia solicitado do
Governador do Estado uma ambulância lá pra cima, aí conversando
com o Deputado praticamente ele ficou de mandar essa
ambulância. Continuando com a Palavra Livre o nobre Presidente
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Carlos Mateus comentou mas essa é a diferença desta Gestão,
estão empenhados, ninguém com rivalidade com o outro, ninguém
tirando vantagem em cima do outro, querendo passar por cima do
outro, ou querer aparecer mais do que o outra. Em aparte o Nobre
Edil Silvio José comentou não existe isso. Continuando com a
Palavra Livre o nobre Presidente Carlos Mateus comentou não
existe isso, a finalidade é servir e fazer com que a cidade realmente
recupere esses quatro anos. Em aparte o Nobre Edil Silvio José
comentou só complementando até pra população ficar sabendo, foi
encaminhado um Ofício seu para o Deputado Estevão Galvão
pedindo, não sabe qual vai sair, mas um sai, ou um aparelho de
Ultrassom pra Santa Casa ou um aparelho de RX completo, o
Ultrassom no valor de cem mil reais e o do RX no valor de cento e
setenta mil reais, um dos dois irá ganhar, amanhã vai ficar sabendo,
vai à São Paulo e vai passar lá na Assembleia e na próxima Sessão
fala o que é que vão ganhar porque, gosta desse Deputado, pois,
ele é muito sincero, ele fala “vou dar isso”. Continuando com a
Palavra Livre o nobre Presidente Carlos Mateus comentou e está
precisando, a Secretária mesmo falou. Em aparte o Nobre Edil
Silvio José comentou na Audiência Pública aqui da Saúde eles
pediram e, já foi encaminhado esse pedido pra Câmara, então, se
Deus quiser na próxima Sessão fala para todos o que Queluz irá
ganhar e, é isso que têm que fazer e é o intuito de todos aqui. E,
pra complementar, gosta de ser muito justo, quer parabenizar o
Nobre Presidente, pois, está sendo um excelente Presidente, não
está puxando o saco não porque, aqui têm que falar a verdade,
pois, falam só e coisa ruim, ninguém fala de coisa boa, o Presidente
tendo a conduta correta aqui nessa Casa de Leis, está fazendo a
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coisa certa e é isso que precisam porque, fazerem coisas que eram
feitas na gestão passada como diz, como fizeram esse muro de
arrimo que está caindo e que o Presidente vai ter que tomar
providências e até quer falar pro Presidente o seguinte, vai deixar
bem claro aqui, ir no Fórum e falar pro Promotor sobre esse muro
de arrimo porque, já que ele arquivou o muro de arrimo que está
caindo, quem vai ser o responsável quando cair? Será que vai ser o
Presidente? Continuando com a Palavra Livre o nobre Presidente
Carlos Mateus comentou não pode. Em aparte o Nobre Edil Silvio
José comentou, então, terão que tomar providências porque, pro
Promotor tomar arquivar um muro que foi condenado, tem aqui
perícias feitas nesta Casa condenando e o Promotor arquivou,
agora, está saindo as terras pelos buracos, ao invés de sair água
está saindo terra, isso significa o que? Significa que está sendo feita
uma pressão no muro que, o muro já foi mal feito na parte de
ferragem, aonde depois pra segurar esse muro fizeram uma
contenção aí com trilho da linha de trem achando que vai segurar
esse muro aí e, não vai. Então, acha que como foi este Vereador
quem fez a denúncia e o Presidente Carlos Mateus é o Presidente
hoje, precisam se reunir aqui os Vereadores e os Advogados dessa
Casa e apresentarem um novo Ofício, uma nova denúncia ao
Promotor pra ver qual é a atitude que será tomada porque do jeito
que está a hora que cair, espera que nunca caia, se cair vem tudo
abaixo, aí é o caos, a hora que morrer gente aqui aí não adiante
reclamar, quem é o culpado? Aí não tem um culpado, porque, todo
mundo cobra dos Vereadores, então, precisam cobrar de alguém,
estão tentando fazer alguma coisa, se não é feito aí não tem o que
falar dos Vereadores. Então, é até bom deixar bem claro aqui nesta
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Casa de Leis para as pessoas saberem realmente o que acontece
porque, na gestão passada tudo aconteceu aqui, tudo e mais
alguma coisa, então, quando elogia os companheiros é porque sabe
que está elogiando e sabe o que está sendo feito nesta Casa,
então, estão todos de parabéns, principalmente o Presidente que
está conduzindo esta Casa de Leis, parabéns. Continuando com a
Palavra Livre o nobre Presidente Carlos Mateus comentou
obrigado, mas, irão tomar providências. Quer deixar claro também,
um comunicado que a Casa em relação à Audiência Pública mais
uma vez, A Câmara irá entrar em contato com as pessoas que
falaram, que prestaram esclarecimentos aqui que participaram da
Audiência Pública e falaram, perguntaram, pra que seja assinada a
Ata da Audiência Pública pra poderem publicá-la, então, deixar
ciente também que a Câmara entrará em contato. Mas, é isso, mais
uma vez muito obrigado a todos. Anunciou a convocação de duas
Sessões Extraordinárias 28ª e 29ª, após a 9ª Sessão Ordinária de
05-06-17, para os Projetos de Lei de Extrema Urgência do
Executivo Municipal nº 030 - 031 e 032/17, com cópia aos Edis.
Anunciou ainda a próxima (10ª) Sessão Ordinária de 19/06/17 às
dezenove horas, conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 § 7º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a 08ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João
Monteiro da Silva, em 05 de junho de 2017, às vinte e uma hora e
vinte minutos.
Presidente:
1º Secretário:
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