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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ,
ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos cinco dias do corrente mês de fevereiro de dois mil e
dezoito, às dezenove horas e trinta minutos, na Sala das
Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Primeira
Sessão Ordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”,
na 17ª Legislatura do Segundo Período Legislativo (anuênio),
sob a Presidência da Senhora Paula Elias da Silva e
Secretariada pelo Nobre Edil João Batista Silva Ribeiro (1º
Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores:
O Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Silvio José Bueno, Carlos
Mateus Gomes Garcez, Kácia Maria Nemetala Macedo, o Edil
Adalberto Rodrigues da Silva, e os Edis – Paulo Roberto da Silva
e o Edil Luis Fernando Paulino. Em seguida, foi colocada em
discussão e votação as Atas das Sessões Extraordinárias: 01ª
Sessão Extraordinária de 11 de janeiro de 2018; da 02ª Sessão
Extraordinária de 11/01/18; da 03ª Sessão Extraordinária de
11/01/18; da 04ª Sessão Extraordinária de 18/01/18; da 05ª
Sessão
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06ª
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aprovadas

nominalmente e por unanimidade. Após, no Pequeno Expediente
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foram apresentadas: 1) INDICAÇÃO Nº 001/18, de autoria do
Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho - ASSUNTO: Acesso entrada de
veículos (ambulância)-DESTINO: Executivo Municipal. (LEITURA);
2) REQUERIMENTO DE URGÊNCIA E INFORMAÇÃO Nº 002/18,
DE AUTORIA DO NOBRE EDIL ADALBERTO R. DA SILVAAssunto: Reparo rede de esgoto Bairro Fogueteiro-Destino: Empresa
SABESP. Em discussão o Nobre autor comentou que há um vazamento
na rede de esgoto que sai da residência de cima e não foi arrumado,
alguém já foi lá, ou Prefeitura ou Sabesp, tem um buraco e escorre
direto; prejudicando muita gente lá é preciso reparar isso, rede de esgoto
é coisa muito séria, traz doenças. O Edil Silvio Bueno concordou e em
votação foi o Requerimento nº 002/18, aprovado por unanimidade e
nominalmente; 3) REQUERIMENTO DE URGÊNCIA E

INFORMAÇÃO Nº 003/18, de autoria do Nobre Edil
Adalberto R. da Silva-Assunto:Reposição de meio fio no
Bairro São Geraldo-Destino:Executivo Municipal/Depto de
Obras. Em discussão o Nobre Edil comentou que o
requerimento surgiu porque o morador que tem carro
retirou a guia e colocou cimento, e não está usando esta
guia para nada; e quando chove no São Geraldo desce
muita água, então está ultrapassando essa guia e vazando
lá embaixo; mas isso está prejudicando os moradores
porque o barro desce para as casas, a Prefeitura tem que ir
lá verificar e colocar a guia de volta, onde reclamam muito.
O Edil Silvio Bueno comentou que o requerimento é mais
que correto, é preciso refazer algumas leis aqui, ninguém
respeita as Leis, está difícil cada um faz o que quer, pois
tem muitas irregularidades, garagem em calçadas, como
muro em cima de ponte e está de pleno acordo. Em votação
foi o Requerimento nº 003/18, aprovado nominalmente e
por unanimidade; 4) PROJETO DE LEI Nº 056/17, de autoria do
Executivo Municipal que “Autoriza a Administração Pública
Municipal Direta e Indireta, mediante requerimento do
Servidor, desconto em folha de pagamento para quitação
de créditos tributários municipais inscritos ou não em
dívida ativa”. Foi realizada a leitura dos Pareceres e
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colocado em 1ª discussão, o Edil Silvio Bueno comentou
que o Projeto de Lei deixa claro que o funcionário tem
direito de escolha em aceitar ou não e entende que não
estão fazendo nada de errado. Em 1ª discussão e votação
foi o Projeto de Lei nº 056/18, aprovado com o voto
contrário dos Edis: Kacia Maria Nemetala Macedo e Luis
Gustavo Silva Ribeiro; 5) LEITURA DE OFÍCIO DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E
REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 007/17, de autoria do Executivo Municipal que “Institui
o Código de Obras do Município de Queluz e dá outras
providências”;(prorrogação de Pedido de Vista); 6)
LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 003/18, de autoria
do Executivo Municipal que “Autoriza o Município a
disponibilizar veículos para o transporte de estudantes
mediante o pagamento de preço público e dá outras
providências”, em conformidade com o Ofício GP/SMAJ nº
032/18;7) LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 004/18, de
autoria do Executivo Municipal que “Altera o Artigo 4º da
Lei Municipal nº 587/13”, em conformidade com o Ofício
GP/SMAJ Nº 31/18; 8) LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 002/18, de autoria do Executivo
Municipal que “Altera o Artigo 6º da Lei Complementar nº
007/17”, em conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº
030/18- R.U; 9) LEITURA DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 003/18, de autoria do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a jornada de 12 (doze) horas
de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para os
servidores públicos municipais e dá outras providências”,
em conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 032/18; 10)
OFÍCIO GP Nº 543/17, responde a reiteração do Ofício nº
147/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues
sobre reposição de lâmpadas no cemitério e no bairro da
Grota; 11) OFÍCIO GP Nº 544/17, responde ao Ofício SV
Nº 170/17, do Edil Luis Gustavo sobre limpeza na rua
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Hamilcar Bevilaqua;12) OFÍCIO GP Nº 548/17, responde
ao Requerimento nº 138/17, de autoria da Nobre Edil
Kacia Maria sobre valor recebido manutenção SAMU;13)
OFÍCIO GP Nº 549/17, responde ao Requerimento nº
144/17, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo sobre cópia
dos demonstrativos com os gastos de pessoal;14) OFÍCIO
Nº 550/17, responde ao Requerimento nº 143/17, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo sobre Parecer de contratação
da Organização Social prestação serviço de saúde no
Município;15)OFÍCIO GP Nº 554/17, responde ao
Requerimento nº 140/17, de autoria do Nobre Edil Silvio
Bueno sobre troca de paralelepípedos na Rua Rebouças de
Carvalho; 16) OFÍCIO GP Nº 555/17, responde a Indicação
nº 067/17, de autoria do Nobre Edil João Batista sobre
manutenção em escola e posto de Saúde Bairro União;17)
OFÍCIO GP Nº 565/17, responde a Ofício SV Nº 158/17, de
autoria do Nobre Edil Luis Gustavo sobre limpeza na Rua
Drº Antônio C. Brandão;18)OFÍCIO GP Nº 569/17,
responde a Ofício Especial de Agradecimento, de autoria
do Nobre Edil João Batista;19) OFÍCIO GP Nº 570/17,
responde a Requerimento nº 166/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo sobre limpeza na Rua situada ao lado da
Câmara Municipal;20) OFÍCIO GP Nº 571/17, responde a
Requerimento nº 151/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto sobre iluminação em ponto específico do bairro
Nova Queluz;21) OFÍCIO GP Nº 572/17, responde a
Requerimento nº 152/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto sobre reparo no redutor de velocidade em frente à
Igreja São Benedito;22) OFÍCIO GP Nº 573/17, responde a
Requerimento nº 155/17, de autoria da Nobre Edil Kacia
Maria sobre instalação de poste de luz próximo à Rua
Profº José de Paula Monteiro;23)OFÍCIO GP Nº 574/17,
responde a Indicação nº 064/17, de autoria da Nobre Edil
Kacia Maria sobre instalação de parquinho no Bairro da
Figueira;24) OFÍCIO GP Nº 577/17, responde a
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Requerimento nº 164/17, de autoria do Nobre Edil
Adalberto Rodrigues sobre limpeza urbana e serviço de
carpina na Av. José Messias de Paula França;25)OFÍCIO
GP Nº 578/17, responde a Requerimento nº 159/17, de
autoria do Nobre Edil Luis Fernando sobre inserção de
cestos de lixo ao longo da Rua Mario Fabri;26) OFÍCIO
GP Nº 579/17, responde a Indicação nº 068/17, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo sobre inserção de cestos de
lixo próximo a Quadra de Esportes Bairro Palha;27)
OFÍCIO GP Nº 547/17, responde a Requerimento nº
162/17, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno, sobre
mobilidade urbana no Município. O Edil Silvio Bueno
solicitou cópia; 28) OFÍCIO GP Nº 003/18, responde a
Requerimento nº 153/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto sobre instalação de tela em local mencionado; 29)
OFÍCIO GP Nº 004/18, responde a Requerimento de
Informação nº 158/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Fernando, sobre pontos de taxi no Município de Queluz;30)
OFÍCIO GP Nº 005/18, responde a Requerimento de
Informação nº 160/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Fernando, sobre o uso do Clube Caneco;31)OFÍCIO GP Nº
006/18, responde a Requerimento nº 165/17, de autoria da
Nobre Edil Paula Elias, sobre inserção de redutor de
velocidade ao longo da Rua Custódio Martins no Bairro
Alto do Ginásio;32)OFÍCIO GP Nº 008/18, responde a
Requerimento nº 169/17, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva, sobre elaboração de Croqui;33)OFÍCIO
GP Nº 010/18, responde a Indicação nº 069/17, de autoria
da Nobre Edil Kácia Maria, sobre instalação de parquinho
no Bairro União;34)OFÍCIO GP Nº 011/18, responde a
Requerimento nº 167/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo, sobre informações sobre pagamento de horas
extras;35)OFÍCIO
GP
Nº
012/18,
responde
a
Requerimento de Informação nº 154/17, de autoria da
Nobre Edil Kacia Maria, sobre carga horária do Diretor de
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Esportes;36)OFÍCIO GP Nº 014/18, responde a
Requerimento nº 168/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo, sobre reiteração do requerimento nº 134/17
(Kacia Maria), sobre os Conselhos Municipais;37)OFÍCIO
GP Nº 020/18, responde a Ofício SV Nº 175/17, dos Nobres
Edis Kacia Maria, Paulo Roberto e Luis Fernando, sobre
cópia de Projetos de revitalização da Estação e Centro
Cultural;38)OFÍCIO GP Nº 026/18, responde a Indicação
nº 065/17, da Nobre Edil Kacia Maria, sobre coleta de
lixo;39)OFÍCIO Nº 101/17, responde a Ofício nº 163/17, de
autoria do Nobre Edil Paulo Roberto sobre estudo de
construção de uma caixa d’água na residência da Sra.
Magda na Rua Drº José Vicente”;40)OFÍCIO Nº 102/17,
responde a Ofício SV Nº 173/17, de autoria do Nobre Edil
João Batista sobre limpeza no Campo do Eco em área de
risco;41)OFÍCIO FPM Nº 004/17, responde a
Requerimento nº 149/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo sobre capina e limpeza de terreno Corifeu de
Azevedo Marques;42)OFÍCIO FMA Nº 016/17, responde a
Requerimento nº 157/17, de autoria da Nobre Edil Kacia
Maria sobre corte de árvore;43)OFÍCIO GS Nº 566/17,
responde a Requerimento nº 146/17, de autoria do Nobre
Edil
Luis
Gustavo
sobre
Processo
de
Hemodiálise;44)OFÍCIO GS Nº 566/17, responde a
Requerimento nº 148/17, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo sobre Combate a Dengue;45)OFÍCIO GS Nº
566/17, responde a Requerimento nº 147/17, de autoria do
Nobre Edil Luis Gustavo sobre o profissional
Dentista;46)OFÍCIO GS Nº 575/17, responde a
Requerimento de Informação nº 161/17, de autoria do
Nobre Edil Luis Fernando sobre Organização
Saúde;47)OFÍCIO GS Nº 605/17, responde a Indicação nº
070/17, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria sobre
atendimento médico Bairro União;48)OFÍCIO GP Nº
564/17, responde a Requerimento nº 141/17, de autoria do
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Nobre Edil Luis Gustavo sobre Procedimento Licitatório
cópia certificados (pedindo prazo) e OFÍCIO GP 016/18,
que já encaminha Cópias do Procedimento Licitatório
Curso de Capacitação Jurídico;49)OFÍCIO GP Nº 565/17,
responde a Requerimento nº 142/17, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo sobre Processo Licitatório contratação
caminhões (pedindo prazo) e OFÍCIO GP Nº 017/18, que já
encaminha Cópias do Procedimento Licitatório –
Contratação de Empresa Limpeza Urbana;50)OFÍCIO GP
Nº 566/17, responde a Requerimento nº 145/17, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo sobre Processo Licitatório
cobertura telhados (pedindo prazo) e OFÍCIO GP Nº
015/18, que já encaminha Cópias do Procedimento
Licitatório;51)OFÍCIO Nº 01/2018 – Conselho Tutelar que
responde ao Requerimento de Informação nº 156/17, da
Nobre Edil Kácia Maria sobre eventos no Caneco –
CONSOANTE OFÍCIO GP Nº 018/18, que já trata do
mesmo assunto;52)OFÍCIO SABESP Nº 269/17, responde
ao Nobre Edil Luis Gustavo ao Ofício SV nº 171/17, sobre
reposição de pavimento asfáltico na Rua Rebouças de
Carvalho. Em seguida, foi dado início ao Grande
Expediente e com a Palavra Livre o Edil Paulo Roberto
que cumprimentou a todos e em sua palavra nesta noite
iniciando esta Sessão Ordinária para transcorrer as demais
deste ano é o que deseja junto com os Nobres Edis e que
seja um ano de paz, tranquilidade e de fazer o melhor para
a cidade e comunidade. Continuou o Edil solicitando para
deixar um Ofício com referência ao Manecão do Carnaval,
onde aconteceu diversos problemas e que é do
conhecimento de todos os Vereadores, não somente dos
queluzenses, mas pessoas de outras cidades e apronta essa
anarquia em nossa cidade; provavelmente cidades vizinhas
não acontecerá carnaval e virão para cá, então o que
acontece é nosso dever fazer esse alerta ao Prefeito onde os
demais encarregados estão sabendo disso; mas é bom a
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gente reforçar para evitar que aconteça o pior; na área de
segurança, primeiros socorros e crê que vai acontecer
muita coisa desagradável e também quanto aos banheiros
químicos, os visitantes chegarem aqui e saírem falando mal
de nossa cidade; gostaria que fosse feito esse Ofício nesse
sentido dando um alerta ao nosso Prefeito e juntamente
com a Comissão. Comentou do Ofício nº 101/17, da caixa
dágua da residência da Sra. Magda, na Rua Dr. José
Vicente, então indaga é dentro deste ano ou que vem que
vai fazer; e gostaria que fizesse um Ofício a Secretária de
Obras, porque sabe perfeitamente o que acontece ali, mora
no local há 40 anos; acompanha a descarga de água com
volume tremendo e descarregava onde morava sua esposa;
caixa dágua do governo anterior, ou do Zé Celso ou
Marinho; e vem sendo prejudicado com sujeira na valeta, a
Prefeitura limpava e cidadãos mantinham sujos e no
governo da Sra. Ana Bela cortaram essa canaleta,
descarregaram caixa enorme e fizeram outra canaleta,
sabe a situação que se encontra essa casa e com
rachaduras, a água desce e infiltrou por baixo do terreno
da menina; e vai cair a casa e vai prejudicar a Fifi, então
fazer ofício para os encarregados e que fossem no Setor, e
para deixar para o final do ano, vai esperar derrubar a
casa da senhora; a Prefeitura será a responsável já foi
notificado e sua pessoa foi pessoalmente ver nessa chuva
passada de 15 dias; dá dó e ter o bom senso de ajudar a
todos. O Edil Silvio Bueno no aparte indagou se fez essa
caixa dágua em outra casa e essa caixa dágua não
comporta? O Edil Paulo Roberto comentou que comporta,
mas outros vizinhos estão sendo prejudicados, e nessa
canaleta que desce por cima, tiraram uma parte para
descer até a casa da menina; tem a casa da Fifi, outra mais
em cima e não tem caixa dágua; e até vai quebrar é muita
água que entra na casa da menina, então quer um Ofício
para a Secretária de Obras e não terá grandes custos,
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pouco bloquete e pouco cimento. O Edil Silvio Bueno
comentou de reservar a caixa dágua para receber essa
água, entendeu. O Edil Paulo Roberto comentou que ela
tem cópia do Requerimento na mão. Continuou o Edil
solicitando uma Moção de Aplauso para a Sra. Marilda
Uchôas pela forma que nós Vereadores trabalhamos,
pedidos que vem beneficiar pessoas, estímulo para os
Vereadores trabalhar mais e mais em ajudar as pessoas.
Comentou que fez ofício no final do ano passado, ela esteve
aqui é educada, onde o prefeito está de parabéns,
competente a Secretária de Saúde, pedimos no Bairro
União e viu a necessidade e na realidade foi atendido, não
somente no Bairro União que esteve presente; mas em
diversos bairros também. Comentou que precisou dela com
pedido sim de pessoas com problema de coração e com a
amizade do Vice- Prefeito para ajudar e foram na casa da
Sra e foi atendida de urgência, onde ganhou o neném em
Taubaté, então é a Moção de Aplauso para por em votação.
Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso aprovada
por unanimidade e nominalmente. O Edil Paulo Roberto
agradeceu a todos pelo trabalho de hoje e desejou uma boa
noite. Após, a Palavra livre foi direcionada ao Edil
Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos e
endossou as palavras do Edil Paulo Roberto, mais um ano
de luta, e que esteja tudo certo entre nós e vamos vencer é o
que deseja a todos e quem ganha com isso é a população
comentou que seu neto está para nascer, e está muito feliz.
Continuou o Edil que gostaria de saber sobre o Drº Flávio
se pediu demissão se saiu mesmo da Santa Casa. O Edil
Silvio Bueno solicitou que faça um Ofício. O Edil
Adalberto Rodrigues comentou que o pré natal sua filha
fez e outras gestantes, indagando então se ele não virá
mais? Comentou que as mulheres gostam dele, pessoa boa
se saiu ou não? Agradeceu aos funcionários pela dedicação,
um ano de luta, aguentando a gente aqui; e a todos nós um
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ano feliz. Em seguida, o Edil Luis Fernando usou da
palavra para cumprimentar a todos e fazer um Ofício
quanto ao Posto da Palha pois, foi parado essa semana,
para pedir ao Prefeito porque é um local muito quente, sem
ventilação e a casa vizinha do vizinho ao lado tem tido mau
cheiro de cachorro; ligou para o prefeito e a Marilda e
ficaram de tomar as providências e reforça com Ofício ao
Prefeito providenciar o mais rápido possível quanto ao
Posto, um local adequado para atender bem as pessoas,
ventilador, o que puder fazer para os funcionários da
Saúde e a população. A Presidência indagou se
requerimento ou Ofício? O Edil Luis Fernando declarou
requerimento para os dois: VISA e Prefeito, para o Posto
da Palha I. O Edil Paulo Roberto comentou que nesse
requerimento, os que moram no setor da Palha e da cidade,
chegaram à sua pessoa e falaram do precário estado do
Posto e a casa do lado com mau cheiro, quanto ao local, e o
calor perturba passam mal, então é a favor. Em discussão e
votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por
unanimidade. O Edil Luis Fernando solicitou um
Requerimento para a Secretaria de Obras, de uma situação
que já havia comentado com o Adalberto, não é a estrada
da qual passa por ela todos os dias, mas, também de
outras; mas a situação dos cantoneiros, e já lhe
perguntaram se não investigam a situação; trabalham uma
ou duas horas e não ficam no local mais, então qual é o
período de trabalho e o que é adequado para fazer o
serviço de fato, ou somente abrir a valeta; tem muito mato,
abrem a estrada para a água sair e quer explicação em
todos os trechos da zona rural, isso é dinheiro público,
pago e não é bem feito. A Presidência indagou sobre o
horário? O Edil Luis Fernando comentou ser complicado,
pede para fiscalizar, passar ao Prefeito e está com
vergonha das pessoas, quer posição como sustento para as
pessoas. O Edil Carlos Mateus indagou se não seria
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Agricultura? O Edil Silvio Bueno comentou que Obras. Em
discussão e votação foi o requerimento aprovado por
unanimidade e nominalmente. O Edil Luis Fernando
agradeceu e comentou que foi ao Palácio dos Bandeirantes,
junto com os Vereadores e chegou uma verba para
pavimentação no valor de R$ 450 mil, agradecer ao
Governador que atendeu, poderia colocar asfalto nas ruas
de mais necessidade, pois tem muito buraco, com triagem
da cidade e seja feito bom uso da verba. Por fim, agradeceu
a todos os Vereadores com um feliz 2018 e bom trabalho a
todos. Após, a Edil Kacia Maria cumprimentou a todos e
solicitou um Requerimento de Informação para a
Secretária de Saúde, informando o curso de capacitação
dos motoristas/vigias que estão exercendo a função,
qualificando-os principalmente na área da Saúde; no
cuidado ao dirigir, então quer saber sobre esse curso de
capacitação e já estão trabalhando. Em discussão e votação
foi o requerimento aprovado nominalmente e por
unanimidade. Continuou a Edil Kacia Maria com um
Requerimento de Informação sobre os alunos do Bairro
União que questionam se haverá condução na parte da
noite, acredita que não tenha para buscar os alunos para a
faculdade, quer saber da viabilidade. Em discussão e
votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por
unanimidade. Por fim, agradeceu a Edil Kacia Maria a
todos e desejou o melhor a todos. Em seguida, a palavra foi
dada ao Edil Carlos Mateus que cumprimentou a todos e
desejou que no ano de 2018 seja de sucesso e se reflita em
todos para fazer o Município andar. Comentou que foi um
ano de poucas verbas, poucos benefícios e esse ano deve ser
melhor porque verbas para vir e já começou com a
iluminação na cidade, a verba da iluminação pública está
executando hoje, então tira um peso das costas do
Vereador, parabenizou ao Prefeito. Solicitou uma Moção
de Aplauso para o Manecão e Organizadores, Cleusa e sua
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Equipe e apesar dos incidentes a maioria não é de Queluz,
foi uma festa bonita e se tornou um evento cultural, atrai
mais pessoas, pede a Moção de Aplauso a todos que
ajudaram. Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso
aprovada nominalmente e por unanimidade. O Edil Carlos
Mateus parabenizou a Administração do Executivo, pois
visitou a Santa Casa, sua filha foi para tomar uma injeção
e aproveitou para visitar, e está de parabéns, e de acordo
com o possível vem melhorando, deram uma pintura no
local, leitos com lençóis novos, atendendo rápido, bom
cheiro e boa presença. Parabenizou o trabalho, sabe que é
difícil, mas está sendo feito de acordo com o possível, nos
unimos para o bem da cidade, fiscalizar o que de fato é, nos
corrigindo em nossas atitudes, com argumento e cobrar, o
fardo é de todos e que Deus ilumine o caminho em 2018.
Em seguida, o Edil João Batista cumprimentou a todos
desejando boas vindas em 2018, funcionários, Vereadores e
correr bem. Reiterou as palavras do Edil Adalberto e fazer
Ofício a Secretária de Saúde, sobre a saída do Dr. Flávio,
pois indicou que voltasse então saber da Secretária de
Saúde. Comentou com a Edil Kacia que esteve com a
Cláudia, para solucionar o problema da Serra junto com o
Prefeito e por fim desejou bom carnaval a todos. Em
seguida, o Nobre Edil Luis Gustavo cumprimentou a todos
e solicitou um Ofício a Secretária de Obras, quanto ao
esgoto da Caixa dágua, os moradores tem reclamado muito
a céu aberto, tem parado os detritos atrás das casas,
gerando mau cheiro, e a possibilidade enquanto não é feita
a ligação de rede de água pela Sabesp, mas enquanto isso
poderia limpar retirando os detritos, para evitar o
desconforto no bairro e tem a ponte que está cedendo, onde
passa as carretas da Mineração. Continuou o Edil para que
a Secretária de Obras dê atenção especial e junto com esse
Ofício, na Rua Hamilcar Bevilaqua, do bueiro que solicitou
a limpeza, realmente foi feito, mas o buraco está aberto,
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passa uma criança lá, em torno de 4 ou 5 anos e pode cair,
passou lá hoje e tirou foto e pede reiterar; fez um Ofício no
recesso e por isso reitera, cai criança e machuca. Solicitou
ainda uma Moção de Pesar para a família do Sr. Aluísio
Guimarães (Gordo da Cesp), nos deixou repentinamente
muito querido, crescemos juntos e seu pai era amigo. Em
discussão e votação foi a Moção de Pesar aprovada
nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Gustavo
solicitou um Requerimento para a Secretária de Educação,
pois houve a reclamação e alguns professores, quanto ao
critério adotado para que alguns professores atingissem
pontuação passando por outros que por méritos tinham
também pontuação; e como será o funcionamento da
Creche, no período da tarde. Em discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade.
O Edil Luis Gustavo solicitou um Requerimento ao
Executivo Municipal sobre o Processo Seletivo, percentual
hoje, despesa de pessoal e Impacto Orçamentário. Em
discussão e votação foi o Requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Gustavo
reiterou pedido feito ao Jurídico, sobre filmagens nas
Sessões e quer um Parecer sobre isso. O Edil Luis Gustavo
apresentou um Requerimento de Informação a Secretária
Municipal de Saúde, sobre procedimento de motoristas,
para poder prestar o serviço na Saúde o fazem mediante
abertura de Empresa, e já prestam serviço, qual lei se
basearam, contratação por prestação do serviço. A
Presidência comentou dos motoristas que fazem prestação
de serviço na Saúde, abrem empresa. O Edil Luis Gustavo
mencionou que Samu não, e eles perdem o direito como
13º, férias, apresenta nota e recebe, e não tem os direitos
trabalhistas garantidos; a atividade de motorista fica
vinculado e como chegaram a isso para inovar. O Edil
Paulo Roberto indagou se já são funcionários da
Prefeitura? O Edil Luis Gustavo comentou que prestam
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serviço na OS. O Edil Silvio Bueno comentou ser exigência
da OS. O Edil Paulo Roberto indagou se são funcionários
particulares? O Edil Silvio Bueno indagou qual o motivo.
O Edil Luis Gustavo solicitou com cópia ao Executivo e OS,
para informação. Em discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente e unânime. O Edil
Luis Gustavo solicitou um Requerimento de Informação ao
Fiscal de Posturas sobre a reclamação dos moradores
quento os cabritos e bodes nas populares, tinha porco,
agora é cabrito, e vem dando mau cheiro pede ao fiscal de
posturas, adotar medidas como foi feito com a dona Glória.
Em discussão e votação foi o requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade. Continuou o Edil Luis
Gustavo solicitando um Ofício ao Prefeito Municipal e
Polícia Militar, sobre os incidentes nos eventos, questão da
violência, ano passado lembrar da garrafada que tirou
orelha de munícipe e no Manecão teve briga, pessoa
espancada após o evento, carros de som, tem incidente,
apesar do evento ser bem organizado com segurança; saber
rebocar carros e pode dar morte, principalmente agora no
trabalho legal de desenvolvimento com o Turismo, e isso
acaba mostrando vulnerabilidade, vem o carnaval,
jogaram lata na casa do Sr. Paulinho e a Polícia Militar
verificar o pessoal que faz algazarra pós evento. O Edil
Carlos Mateus comentou que o carnaval de Areias, a maior
proporção de viaturas e aqui teve muito mais gente, ficou
no final da festa lá, muita viatura, então em sua solicitação
mais viaturas e policiamento. O Edil Luis Gustavo
informou que se acompanha aqui, o carnaval até às 03 da
manhã e Lavrinhas e Cruzeiro não terá carnaval, bandido
é na cadeia, a lei funcionar. O Edil Carlos Mateus solicitou
que se faça um Ofício para a Polícia Militar e Prefeitura.
Por fim, o Edil Luis Gustavo desejou sucesso à Presidência,
bom mandato e faça valer as leis, conduzir com
competência, como sempre o fez. Em seguida, o Edil Silvio
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Bueno cumprimentou a todos e comentou que vai
complementar quanto ao carnaval, na segurança uma idéia
de se fazer a mesma coisa como foi feito na festa de São
João, pessoal fazendo a revista, evita muita coisa, pessoas
vem com canivete; dos dois lados da rua para diminuir a
malandragem; não terá em Lavrinhas e Cruzeiro e virão
para cá. O Edil Silvio Bueno solicitou um Ofício ao
Secretário de Cultura e ao Prefeito de Areias, pois foi lá
dois dias, bom carnaval “Micareias”, viu uma briga só, sem
ocorrências com duas bandas ótimas, Queluz invadiu lá.
Continuou o Edil comentando que o Manecão homenageia
a muitos carnavalescos antigos como a Dona Alaíde, já
homenageou o Sr. Olavo Romanelli que adorava carnaval,
então parabenizou a Cleusa e Organizadores, correta
homenagem. O Edil Silvio Bueno comentou que lembrou
bem o Gustavo do Aluísio e agora da Sra. Laurentina com
uma Moção de Pesar, era uma pessoa boníssima, e a
família fica muito feliz com a homenagem da Câmara. A
Presidência lembrou do Sr. João Corrêa com uma Moção
de Pesar, pois na época da eleição saímos em comitiva para
pedir voto e ficou uma história até com o Maguila e o
número do Chiquinho 44.444 e o Sr. João muito bravo saiu
lá fora e pediu para saírem, estava com o Sr. Paulo na
campanha passada, então ao Sr. João uma família
conhecida, nossos sentimentos. Em discussão e votação
foram as Moções de Pesar aprovadas nominalmente e por
unanimidade. O Edil Silvio Bueno continuou comentando
do Requerimento da colega kacia, sobre o parque da Serra,
foi sua luta nos 4 anos passados e conseguiu verba, porém
perderam na época junto com a Academia. Solicitou o Edil
fazer um Requerimento para a Secretária de Obras, pois
andaram tirando na Rua do SAMU – Bairro Grota – São
Geraldo, terras para aumentar casas e não tiraram, esteve
lá, quando chove muito, a água vem para dentro das casas
batendo na terra e com razão muita sujeira, faça um
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encanamento 50 metros, para a água cair nesse
encanamento e sair na rua, na casa da Georgina entra com
barro nas casas. Em discussão e votação, foi o
requerimento aprovado nominalmente e unânime. O Edil
Silvio Bueno desejou um bom carnaval para quem gosta e
continuemos assim lutar por uma Queluz melhor, bastante
melhoras, tem muita coisa para melhorar, a grama cresce
com a chuva. O Edil Luis Gustavo no aparte solicitou um
Ofício a Secretária Municipal de Obras quanto a Rua
Hamilcar Bevilaqua, sobre o trânsito de caminhões que
fazem o retorno de madrugada, a Secretaria estudar na
rua que sai do São João e sobe. O Edil Carlos Mateus
comentou particularmente que é difícil, melindrosa, como
faz com a entrega por caminhões. O Edil Luis Gustavo
comentou caminhão trucado quebra calçada e muro. O
Edil Carlos Mateus comentou que o problema é na entrega
e os caminhões de Queluz como ficam? A Presidência
comentou sobre o horário? O Edil Carlos Mateus indagou
que vai fiscalizar? O Edil Luis Gustavo sobre o trânsito na
rua lateral e estreitaram e criaram um outro problema,
deveria abrir a lateral. O Edil Adalberto Rodrigues
comentou que a rua lateral estava caindo, pelas árvores e
sofrem para subir e ficam no posto. O Edil Carlos Mateus
comentou que a Rua do Neme com caminhão trucado não
sobe, caminhão toco sobe, é mandar essas sugestões. O Edil
Luis Gustavo comentou fazer um dispositivo móvel. A
Presidência solicitou oficiar a Secretária de Obras na
possibilidade da rua ao lado. O Edil Carlos Mateus
comentou que é impossível, somente carros de passeio.
Após, a palavra livre foi direcionada à Presidência que
reitera do colega Paulo e companheiro e de sua parte que
vem mesmo fazendo solicitações, parte de Oncologia, vê
grande empenho da Secretária, depende de coisas
burocráticas, mas, está envolvida e são tratamentos caros,
vê o empenho para ajudar e atender, vimos três casos;
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saber a parte de Hemodiálise paciente esperando vaga, mas
tem empenho, não temos hoje na Saúde, almejamos para o
Município, temos pessoas interessadas em fazer e buscar
fora, ajuda. Com relação ao Carnaval, concorda com o
Gustavo, pós-festa um empenho maior, segurança e
sugestão de revista e em Engenheiro Passos não terá
carnaval, acaba misturando e dá um tipo de confusão. O
Edil Silvio Bueno no aparte comentou que o Deputado
Estevam Galvão mencionou uma Emenda Parlamentar no
valor de R$ 100 mil para Equipamentos na área da Saúde,
pediu para o Raio X, mas, já é alguma coisa. A Presidência
comentou ser uma lembrança e que o Estevam Galvão
sempre ajuda e conta com nossos companheiros e fica aqui,
agradece palavras do colega Gustavo, espera poder
trabalhar e atender a todos de forma adequada e
respeitosa, perfeição não existe e terá falhas, mas conta
com todos e não será fantoche; quer opiniões sugestões
para trabalhar com transparência com relação a tudo, pois
tem 22 anos de Graal, e adquirir o respeito à nossa volta.
Agradeceu e não espera decepcionar, passagem rápida,
temos batalhas, pensamentos diferentes, divergentes nas
opiniões, mas que se possa um compreender o outro, para
um Legislativo marcante. Deixou alguns avisos sobre a
Audiência Pública da Educação, dia 07/02/18 – às 13 horas
no Capitão e Audiência Pública do Código de Obras dia
16-02-18 – 09 horas na Câmara e a 2ª Sessão Ordinária de
19-02-18 às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a 01ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da
Silva, em 05 de fevereiro de 2018, às 21 horas.
Presidente:
1º Secretário:
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