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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO
DE SÃO PAULO.
Aos dois dias do corrente mês de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas e dez minutos,
na Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, realizou-se a Quinta Sessão Ordinária da
Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do Primeiro Período Legislativo
(anuênio), sob a Presidência do Sr. Adalberto Rodrigues da Silva e Secretariada pelo Nobre
Edil Sr. Carlos Mateus Gomes Garcez e no lugar de Vice Presidente o Sr. João Batista Ribeiro,
com o comparecimento dos seguintes Vereadores: Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Srª Kácia
Maria Nemetala Macedo, Sr. Altair Carlos Monteiro Prina, Sr. Edil Luis Fernando Paulino e Sr.
Paulo Roberto da Silva. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues informou a todos que a Nobre
Presidente Paula Elias estava ausente por motivos de saúde. Em seguida foram colocadas em
votação as seguintes Atas: Ata da 04ª Sessão Ordinária de 19-03-18; Ata da 15ª Sessão
Extraordinária de 26-03-18; Ata da 16ª Sessão Extraordinária de 26-03-18 e Ata da 17ª Sessão
Extraordinária de 26-03-18. Em seguida o Nobre Edil Luis Gustavo solicitou que fosse realizada
a leitura da Ata da 4ª Sessão Ordinária. A Secretária lhe informou que a mesma contava com
quarenta e sete páginas e que poderia obter cópia. O Nobre Edil Luis Gustavo comentou que
tudo bem e não foi feita a leitura da mesma. Em discussão as Atas o Nobre Edil Altair Carlos
comentou que iria se abster de votar a Ata da 4ª Sessão Ordinária próxima passada, pois, não
estava presente. Em seguida as Atas que submetidas à apreciação do plenário foram
aprovadas. Após, no Pequeno Expediente foram apresentados: 1) Moção de Pesar - de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro. Sobre o Passamento do Sr. Braz Silva Leite –
Encaminhar aos Familiares enlutados. Em discussão o autor comentou é justa essa Moção de
Pesar, o Sr. Braz era morador da Palha II, era um grande amigo seu, então, gostaria de poder
contar com o apoio dos Nobres Vereadores na votação desta Moção de Pesar. Em discussão e
votação foi a Moção de Pesar aprovada por unanimidade dos presentes. 2) Moção de Pesar de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, condolência demais Edis. Sobre o
Passamento de Paulo César Soares Filho – Encaminhar aos Familiares Enlutados. Em
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discussão o autor comentou na dedicação de amizade mesmo pelo Paulo coloca esta Moção
de Pesar. O Paulo no auge de seus vinte e três anos, era um rapaz que sempre estava
presente no dia a dia, por serviço que contratava ele por diária, eram muitos amigos, sempre
frequentava a casa dele em eventos de festa e churrasco, era um cara dedicado, trabalhador e
amigo e, uma pena também porque, isso tudo aconteceu no caminho da propriedade deste
Vereador, então, no decorrer dos anos vai diariamente passar lá e vai se lembrar dele nessa
situação trágica e difícil. Em discussão e votação foi a Moção de Pesar aprovada por
unanimidade dos presentes. 3) Indicação nº 018/18 - de autoria do Nobre Edil João Batista
Ribeiro Filho. Sobre Adequação ao Código de Posturas - Encaminhar ao Executivo Municipal.
4) Indicação nº 019/18 - de autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre Inserção
de Proteção (guarda corpo) - Encaminhar para o Executivo Municipal. 5) Indicação nº 020/18 de autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre a Ponte de Lavrinhas –
Encaminhar ao Governador do Estado de São Paulo e Secretário Municipal de Obras de
Lavrinhas. 6) Indicação nº 021/18 - de autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre
curso do Rio sob a Ponte Verde - Encaminhar ao Executivo Municipal e Secretaria do Meio
Ambiente. 7) Indicação nº 021/18 – (A) - de autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina.
Sobre o não comparecimento trabalho no dia de seu aniversário - Encaminhar ao Executivo
Municipal. 8) Indicação nº 023/18 - de autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre
criação de Lei multa fezes de animais - Encaminhar ao Executivo Municipal. 9) Requerimento
nº. 038/18 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva. Sobre parte do crédito aprovado
Lei nº 831/18, em calçamento Ladeira Bairro São Pedro - Encaminhar ao Executivo Municipal.
Em discussão o autor comentou já vem falando à algumas Gestões passadas feito por
Requerimento e Projeto sobre a Ladeira do Bairro São Pedro e, tem toda certeza que o Prefeito
vai atender, pediu, pois, o mesmo já falou que vai fazer e que vai atender a muitos de seus
Requerimentos feitos do Bairro São Pedro. Então, aproveitou essa oportunidade dessa verba
que veio para a Prefeitura, não poderia deixar passar despercebida a situação do calçamento
no Bairro São Pedro, que na realidade, é muito perigoso e este Vereador mora alí há quase
quarenta anos e tem assistido diversos acidentes e que poderiam ser evitados. Inclusive, na
época em que foi Presidente da Câmara e com o Marinho Prefeito, pediu a ele para que visse
se poderia trocar o calçamento, mas, como não havia verba, então, o Prefeito lhe sugeriu que
fizessem um remanejamento do paralelepípedo, então, foi feito o remanejamento, mas, a
mesma se encontra numa situação muito perigosa. Então, como disse, aproveitando essa
oportunidade dessa verba, espera que os Nobres Pares compreendam a situação do Bairro
São Pedro e de seu voto favorável ao Projeto. Em discussão e votação foi o Requerimento
aprovado por unanimidade dos presentes. 10) Requerimento de Informação nº 039/18 - de
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autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro. Sobre atividades realizadas com o Grupo da
Melhor Idade - Encaminhar a Secretaria Municipal de Promoção Social/CRAS. Em discussão o
autor comentou esse Requerimento foi um pedido de algumas pessoas que estão fazendo
suas atividades no CRAS e fizeram esse tipo de reclamação. Então, é importante ficarem
sabendo quais os cronogramas de trabalhos deles para poderem estar dando sugestões aqui.
Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. 11)
Requerimento nº 040/18 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala. Sobre Limpeza e
carpina na Praça do Bairro Nova Queluz. Encaminhar a Prefeitura Municipal de Queluz. Em
discussão o autor comentou no Requerimento já foi dito qual a necessidade, de que seja feita a
limpeza na Praça, não somente a limpeza, mas, também a conservação e a manutenção, só
que isso infelizmente, não pode requerer pois pode causar e gerar algum custo para o
Município e, os Vereadores não podem fazer requerimentos que gerem custo. Mas, gostaria
que o Executivo desse uma atenção especial à Praça do Bairro Nova Queluz porque, o mato
está alto, está abandonado e a população, alí por ser um bairro mais afastado não tem muita
luz, não tem muita iluminação durante a noite e por razão disso a população está reclamando,
principalmente com relação a bichos que estão aparecendo, pernilongo, enfim, o motivo de seu
Requerimento é esse. O Nobre Edil Altair Carlos comentou, inclusive, no Requerimento, a
nobre Vereadora poderia acrescentar também para que limpassem aquelas árvores da praça
que, estão com muitas ervas de passarinhos. A Nobre Edil Kácia Maria comentou é toda a
limpeza da praça que está no Requerimento. Em discussão e votação foi o Requerimento
aprovado por unanimidade dos presentes. 12) Requerimento de Urgência nº 041/18, de autoria
do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre Alarme – Sirene – barragem. Encaminhar a
Queluz Energia. Em discussão o autor comentou quando começaram a fazer a barragem lá já
devia ter, se dá um defeito ou alguma outra coisa lá, tocam a sirena que ouçam na cidade
inteira dá tempo para o pessoal sair, inclusive, não sabe se algum Vereador já foi lá para ver
como é que é e, também quer que seja encaminhada cópia deste Requerimento se aprovado
para o Promotor de Justiça, inclusive, para ele fiscalizar. O Nobre Edil Luis Fernando comentou
sobre este Requerimento, em dois mil e dezessete também já fez esse pedido desta sirene
junto à Usina e, pediu para que fossem tomadas as providências e até agora já estão em dois
mil e dezoito e nada. Então, o Requerimento do nobre colega é um bom reforço para que seja
favorável à esta sirene para própria segurança da cidade. O Nobre Edil Altair Carlos comentou,
inclusive, quando for encaminhado para o Promotor, pode falar que já teve um Requerimento
neste sentido, que foi aprovado e não obteve resposta, inclusive, convidar o Promotor para ele
dar uma olhada. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou na verdade foi feito um Requerimento e
houve uma resposta sim, não sabe se os nobres colegas se alembram desta resposta e, foi
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feita uma reunião junto à Alusa e a mesma viu que não havia necessidade, mas, para quem
está aqui na cidade de Queluz conhece a necessidade. Inclusive, quer parabenizar o Vereador
Altair por ter entrado com este Requerimento, porque, não poderia passar despercebido,
havendo uma resposta somente da Alusa e a Casa aqui permanecer em silêncio. Então,
cumprimenta mais uma vez o Vereador Altair e que precisam dar o maior apoio e procurar
certamente com a Justiça porque, coloca sim em risco a vida de todos os cidadãos
Queluzenses e, é favorável ao requerimento. O Nobre Edil Altair Carlos comentou, inclusive,
podia juntamente ao Promotor, agendar para poderem dar uma olhada naquilo lá, um técnico
para poder explicar porque, Deus o livre acontecer alguma coisa, uma tromba d’água ou
alguma outra coisa lá, destrói tudo aqui pra baixo, é muito volume de água, então, é um
negócio muito sério. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou quer ressaltar aqui que cabe à
estes Vereadores ajudar a fiscalizar, não deixar passar despercebido não, precisam ir mesmo
ao Promotor e pedir, antes que acontece o mal. Em discussão e votação foi o Requerimento
aprovado por unanimidade dos presentes. 13) Requerimento de Urgência nº 042/18, de autoria
do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre Treinamento saída de emergência.
Encaminhar ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Educação. Em discussão o autor
comentou, então, esse Requerimento, na verdade é um treinamento de emergência porque,
logo alí no começo tem uma Escola e muita criançada pequena, Deus o livre acontece alguma
coisa a criança tem que estar treinada e achar uma saída, antigamente era o Campo do Eco
agora é a Creche, então, tem que treinar o pessoal, o pessoal da escola, os funcionários,
enfim, dar o treinamento, primeiro, toca a sirene dá tempo de o pessoal subir tendo uma saída,
um treinamento, pra evitar e, não só ali, embaixo também tem outra escola, e para o pessoal
também, a hora que colocarem a sirene lá e que se Deus quiser vão colocar, são povo de
vontade da Usina lá, se acontecer o pessoal tem uma saída, é isso. Em discussão e votação foi
o Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. 14) Requerimento de Urgência nº
043/18 - de autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre Disponibilidade de Soro
Antiofídico. Encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão o autor comentou
esse soro é muito importante, pois, uma picada às vezes não dá tempo de levar nem até
Cruzeiro e, tendo o soro aqui já ajuda e, o Butantã ele tem interesse, inclusive, em frente à
Câmara esses dias mataram duas cobras e aqui pra cima também, em vários lugares e até no
centro da cidade está aparecendo cascavel, então, se não tiver esse soro que seja
providenciado imediatamente e também podem fazer um Convênio lá com o Butantã que ele
tem interesse. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou crê que o pedido do Nobre colega será
atendido porque, uma que é prioridade e outra que a Secretária de Saúde é muito eficiente e
prestativa e irá atender o pedido do Nobre colega. Em discussão e votação foi o Requerimento
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aprovado por unanimidade dos presentes. 15) Requerimento nº 044/18 - de autoria do Nobre
Edil Altair Carlos Monteiro Prina. Sobre Concurso Público para Oficial de Justiça - Encaminhar
ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com cópia para
a Juíza de Direito e Promotor de Justiça da Comarca de Queluz/SP. Em discussão o autor
comentou tinham três Oficiais, na verdade tem duas vagas porque, estava na cidade de
Cruzeiro e era emprestado para a cidade de Queluz, agora, se precisarem de cumprir Mandato
tem que esperar o Oficial de Justiça de Cruzeiro vir aqui e nem sempre ele está disponível,
quer dizer, qualquer coisa urgente que precise não tem Oficial. Agora, se não tem concurso
aberto, pode ser que tenha algum Oficial de Justiça que tenha interesse de vir pra cá, já que
tem a vaga ele pode fazer uma fazer uma permuta que nada impede, uma permuta com cargo
livre, ele vem pra cá e o cargo vai pra lá, agora, não ter nenhum Oficial aqui é um absurdo, é
isso. Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes.
16) Aguardando Emendas: Modificativa – Supressiva – Aditiva e Corretiva - de autoria do Nobre
Edil Silvio Bueno – Presidente da Comissão P. Justiça e Redação. (Votação única) e após para
1ª discussão e votação do Projeto de Leis Complementar nº 007/17, de autoria do Executivo
Municipal que “Institui o Código de Obras do Município de Queluz e dá outras providências” (Pedido de Vista pelo Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, na 3ª Sessão Ordinária de 0503-18 e aprovado nominalmente e por unanimidade) - (Pedido de Vista Edil João Batista
Ribeiro Filho em 19-03-18, na 4ª Sessão Ordinária). O Nobre Edil Altair Carlos comentou quer
Vista do Projeto de Lei Complementar nº 007/17 pra poder dar uma olhada, é um Projeto
grande, quer dar uma lida. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou vai votar também a favor do
pedido de Vista o porque, essa Emenda já é a terceira ou quarta vez que é pedido Vista e
ficaram de fazer uma Emenda Modificativa, só que não foi feito, então, está de pleno acordo
que seja analisado porque é um Projeto de muitas folhas, então, têm que realmente estudar
bem e fazer uma Emenda que justifique bem para depois não dar problema, então, é a favor. O
Nobre Edil Altair Carlos comentou quer Vista e também convidar os nobres colegas para
participar disso daqui, estudarem juntos o Projeto. Em discussão e votação foi o pedido de
Vista aprovado por unanimidade dos presentes. 17) 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei
Legislativo nº 002/18 - de autoria da Mesa Diretora que “Concede auxílio alimentação em
pecúnia aos Estagiários da Câmara Municipal de Queluz e dá outras providências” - (com
respectivos Pareceres). Em seguida foi realizada a leitura dos Pareceres Jurídico, Comissões
Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em discussão o Nobre Edil Altair
Carlos indagou é um Estagiário. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou é um só. O Nobre
Edil Paulo Roberto comentou se está tudo dentro das formalidades é favorável. Em discussão
e votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. 18) Ofício GP nº
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137/18 - responde Ofício SV Nº 030/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro,
quanto a manutenção da estrada de acesso ao Bairro do Estrela e estrada da Serra. 19) Ofício
GP nº 138/18 - responde a Requerimento nº 011/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo
Silva Ribeiro, sobre oficiar o Fiscal de Posturas quanto a criação de cabras em bairro
específico. 20) Ofício GP nº 149/18 - responde a Indicação nº 007/18, de autoria do Nobre Edil
Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre mutirão de limpeza no Bairro São Geraldo. 21) Ofício GP nº
159/18 - responde a Requerimento nº 020/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva,
sobre manutenção e limpeza na Rua Pedro Maciel, Bairro São Geraldo, com Ofício da
Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio – SMA/AG nº 019/18. 22) Ofício FPM nº 001/18 responde a requerimento nº 011/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre
criação de cabras no Bairro Casas Populares – CDHU. 23) Ofício nº 049/18 – RVDP5 –
SABESP - responde ao Requerimento nº 002/18, do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre
reparo em rede de esgoto no Bairro Fogueteiro. Em seguida foi dado início ao Grande
Expediente e com a Palavra Livre o Nobre Edil João Batista que agradeceu ao Nobre colega
Adalberto por estar assumindo o lugar da Nobre Presidente Paula. Agradeceu também aos
Nobres Edis que estavam na Casa, aos amigos que vieram os prestigiar e também aos
funcionários. Solicitou ainda um Ofício ao senhor Prefeito, que na medida do possível, que
possa dar início à reforma do Campo de futebol do Bairro União, estão um pouquinho parado e
precisando que seja feita a manutenção dele. Comentou ainda que tem um problema de água
na descida da Mineração, no qual tem muita água descendo na época de chuvas. Então,
também pedir ao Prefeito para que faça uma captação na Rua em frente ao Bar da dona Eva,
para que não entre mais água no bar dela. No mais agradeceu pela pala palavra livre e desejou
a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando que
cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou um Requerimento para a Elektro, sobre a
situação da rua Mario Fabri quanto a iluminação, para que seja feita a manutenção, pois, está
ocorrendo transtorno e, as pessoas pararam pra falar, inclusive, até ligaram pedindo pra ver o
que poderia ser feito porque, a manutenção não está sendo feita e tem a escuridão da noite
também e, tem muita gente andando pra baixo e pra cima, pessoas às vezes que nem da
cidade é. Então, os moradores estão pedindo que sejam tomadas as devidas providências
junto à Elektro. Então, gostaria que fosse encaminhado um Requerimento para a Elektro,
contando com o apoio dos nobres pares pra que possa ser tomada a devida providência junto à
Empresa Elektro. Em aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou a partir de agora com a
cobrança da taxa de iluminação, a Prefeitura também tem responsabilidades, se o nobre
colega quiser mandar com cópia para o Executivo, porque agora a população pode cobrar do
Executivo também quanto à iluminação pública, embora o dinheiro não esteja sendo
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repassado, ele também é responsável a partir de agora. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Luis Fernando comentou que sim, podem fazer junto ao Executivo também, a
intenção é atender também a população que este sendo prejudicada e, se há a taxa eles têm
que dar o serviço devido à população, então, podem sim fazer o Requerimento encaminhando
para as duas partes, Elektro e Executivo. Em discussão e votação foi o Requerimento
Aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto cumprimentou a todos com um boa noite. No uso de sua palavra, gostaria que os
funcionários da Casa lhe ajudassem, não sabia se faria por Indicação ou Requerimento. Em
relação aquele Viaduto, aquele entroncamento, aquele Viaduto que segue para o Ginásio, ver
se há possibilidade da colocação de um semáforo dos dois lados, já que o da Praça aqui não
funciona, não está funcionando, não deu o resultado esperado, gostaria de pedir pra que se
coloque naquele setor do Viaduto, pois, é necessário e, a maioria dos Nobres Edis têm veículo
e sabe o perigo que é aquele setor, principalmente de quem vem do Estado do Rio de Janeiro
e desce naquele setor, então, é muito perigoso e vai ver se o Prefeito entra em contato com a
Nova Dutra, provavelmente deve ser uma parceria entre os dois, vão ver se conseguem fazer o
melhor. Em aparte o Nobre Edil Carlos Mateus indagou seria em frente a descida da Escola
Paula França. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou seria no
Viaduto, próximo à casa do Cesar Arruda, sentido à Chácara Lua Nova, semáforo dos dois
lados. Em aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou não sabe se o Nobre colega Paulo se
recorda, que à umas duas ou três Sessões passadas, esta Vereadora pediu para a Nova Dutra
com cópia ao Executivo, toda aquela extensão que tem ao lado da Dutra é de propriedade dela
e, fizeram uma reforma até a Rodoviária e, esta Vereadora pediu que fossem colocadas faixas
de pedestres ali onde tem uma loja de automóveis e dos dois lados da descida da Dutra onde
tem o Restaurante Sabor e Arte na descida e a subida que vai sentido ao Rio de Janeiro.
Então, se o Nobre colega Paulo não se incomodar e puder reiterar essa parte também, que vai
de encontra ao que o Nobre colega está pedindo agora. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Paulo Roberto comentou concorda sim, está reforçando um Requerimento que a
Nobre colega já fez, então, é mais do que justo cobrar esses dois Requerimentos, ou Indicação
ou Projeto. Em aparte o Nobre Edil Luis Fernando comentou ali onde o Nobre colega Paulo
está falando ele tem toda razão, é um casso sério, pois, de manhã, as carretas que vem do Rio
de Janeiro fazem o retorno para subir e ir para o Rio de novo. E, quase todas as manhãs passa
por ali e vê o quanto é perigoso e às veze fica parado por até meia hora ali porque, as carretas
por serem muito grandes elas enroscam lá na frente quando vão fazer o retorno e não saem.
Então, é preciso colocar uma placa impedindo as carretas de retornarem ali em cima, enfim, a
Nova Dutra ou o Executivo, arrumar uma outra maneira das carretas fazerem esse retorno
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porque, não tem condições das carretas fazerem o que estão fazendo. Então, se puderem
estar colocando uma placa ou alguma outra coisa, gostaria. Em aparte o Nobre Edil Altair
Carlos comentou sobre o acidente que o nobre colega acabou de falar, ali perto do Armazém
Gonçalves (Sup. São João), plantaram bastante árvores ali e aquilo se cair vai arrebentar o fio
vai ficar solto e fora que se cair na cabeça de alguém já mata, então, é preciso tomar
providências e, de frente à Igreja está cheio daqueles coqueiros lá, imagina aquilo caindo lá de
cima e batendo na cabeça de alguém. E, outra coisa também, quem dá de frente para os
coqueiros perto da Igreja, tem uma com a raiz podre e, não podem cortar a arvore porque o
Meio Ambiente vem em cima, então, que se faça um estudo para ver isso daí e, já que
plantaram, calçada que este Vereador conhece é para caminhar, agora, aqui não, eles plantam
árvores nas calçadas e não tem um estudo para a plantação de árvores, a árvore a ser
plantada na calçada tem que ser pequena, agora, plantam uma árvore lá e além de tomar a
calçada ela vai arrebentando com a calçada e, isso daí não pode. Inclusive, vai fazer uma visita
para o Promotor e se for o caso vai tirar foto pra mandar para ele e quer também que essa
Indicação vá para a Elektro pra que ela dê uma olhada em todos os lugares. Em discussão e
votação foi o Requerimento do Nobre Edil Paulo Roberto aprovado por unanimidade dos
presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou gostaria
também de colocar, reiterar um Requerimento que fez em 2017 ao Executivo referente à Cesta
Básica que os funcionários teriam e, ele prometeu que daria uma ajuda e, os Vereadores que
andam nas Ruas sabe da situação das pessoas. Então, mais do que justo ajudar, inclusive, as
cidades vizinhas ajudam. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por
unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou que
gostaria também de colocar reiterando o Requerimento que fez em dois mil e dezessete, o
motivo referente a cesta básica que é um direito que os funcionários têm, é um direito e, o
Prefeito respondeu que provavelmente se as finanças melhorarem ele daria uma cesta básica
ou uma ajuda aos funcionários receberem essa ajuda porque, o Vereador que anda nas Ruas
todos os dias e que está presente juntamente com o povo sabe da situação dessas pessoas,
quando chega no meio do mês já estão batendo nas panelas porque está difícil, então, é mais
do que justo porque, quase todas as cidades vizinhas ajudam os funcionários de uma forma ou
outra. E, sabe que a Prefeitura se encontra numa situação precária, mas, crê que reiterando
este Requerimento o Prefeito vai os atender. Em discussão e votação foi o Requerimento
aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto comentou que gostaria de se informar com o Procurador da Casa o senhor Tito, que
ele lhe orientasse em relação a Tribuna Popular ao cidadão porque, provavelmente, deve ter
um Decreto e não sabe como derrubar esse Decreto, e favorecer o cidadão Queluzense
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porque é um direito de todos, direito de todos fazerem uso da Tribuna, direito de expressar o
que está acontecendo no bairro e não existe mais a Tribuna Livre, o porque não sabe dizer, se
alguém vai usar essa Tribuna Livre vai usar com todo respeito e porque vão ter as normas da
Casa de Leis, da Câmara Municipal e, tendo as normas o cidadão vai expressar as
necessidades dos bairros ou da cidade e estes Vereadores irão tomar as providências todos
juntos pra não deixarem as coisas passarem em branco. Então, gostaria que o Jurídico desta
Casa, fizesse um Projeto, ou um Requerimento ou se não existe esse Decreto, se não existe
Decreto e sim somente palavras, papéis, crê que isso daí poderá entrar na próxima Sessão.
Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos indagou o nobre colega Paula está fazendo um
Requerimento para voltar a Tribuna Livre. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto comentou não está sabendo se é Requerimento ou não. Em aparte o Nobre Edil Altair
Carlos comentou a Tribuna Livre ela foi criada, então, é só pegar de quando foi criada e
reativar, foi o Alício quem fez na época e, do mesmo jeito que a pessoa vinha naquela época
ela vem, faz o Requerimento pedindo e já fala o assunto, tem um tempo determinado, enfim, é
completamente a favor da Tribuna Livre. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto comentou quando foi Vereador nessa época, as pessoas vinham até esta Casa de
Leis e faziam uso da palavra na Tribuna Livre das dezoito horas e trinta minutos até as
dezenove horas, não existiam Vereadores na Casa de Leis, eles falavam para os funcionários
ou para as paredes e quando este Vereador assumiu a Câmara, tem o direito de fazer o uso da
palavra com o Vereador presente e, funcionava desta maneira. Então, os cidadãos faziam as
inscrições com os funcionários, era um tempo de trinta minutos, três cidadãos, dez minutos por
pessoa e com assunto definitivo e, o cidadão não pode fugir do assunto, se é lixo é lixo, se é
fogo é fogo e, o Presidente com toda autoridade dará andamento e se sair fora educadamente
se dirige ao cidadão e faz aquela correção e, sempre deu certo nunca houve falha, depois não
sabe o que aconteceu e, é um direito do cidadão. Em aparte o Nobre Edil Carlos Mateus
comentou parece foi feito por Portaria Em aparte o Nobre Edil Altair comentou isso daí foi um
Projeto que o Alício fez, é só procurar na Secretaria que irão achar, inclusive, na época
também era Vereador. Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo comentou quer parabenizar o
Nobre colega Paulo pela iniciativa corajosa de estar mais uma vez fazendo com esta Casa de
Leis volte a ser a Casa do povo e, o Nobre colega tem acompanhado a busca deste Vereador
na liberação das gravações das Sessões para os cidadãos aqui da cidade de Queluz e, que
infelizmente até agora não obteve um pronunciamento da Nobre Presidente Paula, inclusive, já
encaminhou para o Ministério Público e, o Nobre colega Paulo pode ter certeza de que estará a
seu lado nesta empreitada a qual sabe que será árdua aqui dentro desta Casa, mas, pra que
possam realmente dar voz à população, aqueles que querem vir aqui reivindicar e falar das
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necessidades dos bairros e da cidade. Enfim, o Nobre colega Paulo está de parabéns pela
iniciativa e pode contar com seu apoio. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo
Roberto comentou que sempre pensou dessa forma, em fazer o melhor, pra tentar porque, é
difícil todos sabem, é difícil e, tem elogios, mas, tem críticas, mas, precisam procurar fazer o
melhor, quando deixarem esta Casa de Leis irão poder sentir de uma forma ou outra muito bem
porque procuraram fazer o melhor e, aqui é nada mais nada menos que a Casa do Povo e o
povo tem direito. Então, quer um Parecer Jurídico sobre esse comentário. No mais, agradeceu
pela palavra livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre
Edil Altair Carlos que cumprimentou a todos com um boa noite. Agradeceu a presença de todos
na plateia, que venham sempre, a Casa é do povo. Parabenizou o Vereador João Batista pela
verba que ele conseguiu pra compra da ambulância, Vereador é pra isso mesmo, é correr
atrás, conseguir verba, está de parabéns. Citar da Indicação que fez, é muito desagradável
estar andando nas ruas e pisar em fezes de cachorros, então, por exemplo, o Balãozinho, ele
tem dois cachorros ele sai todos os dias a tarde pra passear com eles e em todo lugar que ele
vai ele leva o saquinho pra colocar as fezes. Agora, primeiro indica, avisa e depois mete multa
em cima dos caras e, aproveitar a Indicação, que coloquem focinheira também, não podem sair
sem proteção, sem focinheira. Solicitou ainda uma Indicação para o Executivo, sobre o carro
fumasse, está atrasado já pra passar o carro do fumasse na cidade, porque o que tem de
pernilongos está demais mesmo e, combater os pernilongos e também a febre amarela.
Comentou ainda que sobre Hidrante, oficiar o Corpo de Bombeiros pra que de a manutenção
no hidrante e fazer um estudo também, primeiro ver se está funcionando, também treinar os
funcionários pra poder mexer no hidrante, porque, já aconteceram vários incidentes aqui e
quem apagou o fogo foi a população, enfim, por pra funcionar isso daí. Comentou ainda que,
no Alto do São Pedro quem vai para Areias vira a direita lá no final logo na frente, esqueceu-se
do nome do senhor lá, mas, lá tem umas grades e tem uma casinha que vai lá embaixo e,
aquelas grades foram destruídas pelo caminhão de lixo, ele manobra lá e destruiu as grades.
Então, que seja encaminhado ao Executivo pra que mande arrumar aquilo lá. É polemico este
assunto também, mas, precisam educar o povo, a prefeitura, ao invés de só criticar, este
Vereador, por exemplo, está satisfeito com o Prefeito, em um ano e dois meses ele já passou
mais longe mesmo do que a antiga Prefeita que tinha aí, é ambulância, é verba, uma porção de
coisas e algumas pessoas só criticam, mas, precisam elogiar também, inclusive, não pode falar
muito aqui, porque está chegando agora, mas, na próxima Sessão vai começar a falar das
coisas que ele faz também e quando estiver errado também vai vir aqui criticar, mas, por
enquanto, está muito contente com a administração dele. Olha como é que é a população, o
caminhão acaba de passar pra pegar aquele monte de entulho e árvores que as pessoas
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jogam, passa um pouquinho as pessoas jogam entulhos novamente, então, que fosse feito um
estudo lá com a Secretaria dele, pra marcar dia pra colocarem esses entulhos nas Ruas, pois,
fim de semana sábado os caras vão lá e enchem as Ruas de entulho, matos, entre outras
coisas mais. Apesar de que, tem um Projeto aqui que vai resolver isso, este o qual pediu Vista,
mas, enquanto isso, fazer um estudo para ter dias para colocarem os entulhos e lixos, agora,
sábado os caras vão colocar entulhos e lixos nas Ruas, não pode, só aqui em Queluz que tem
isso e, depois criticam que a limpeza não está boa, inclusive, perto da casa de seu pai no
sábado passado colocaram aquele monte de mato na Rua e, este Vereador já tinha visto o
caminhão passar e depois disso as pessoas foram lá e colocaram um monte de entulho pra
fora. Então, infelizmente, precisam educar o povo, pedem e depois estabelecem multa aí o
cara quando mexe no bolso eles vão aprender, espera que não cheguem nisso, mas, se
precisar. Comentou ainda que, é sonho, mas, a última vez que foi Vereador aqui, fez algumas
coisas, foi debochado e, conseguiu, aquela reforma lá que vai pra Serra, perto do Palmital,
estava tudo caindo, pegou e mandou para o Ministério do Transporte, eles vieram e arrumaram
tudo lá. Outra coisa, aqueles caminhões que carregavam bobinas fizeram acontecer muitas
coisas lá, pegou e mandou par o Ministério do Transporte também e, agora, depois de dois três
meses não tem mais, hoje quase não se vê e quando tem aquelas bobinas elas são muito bem
amarradas. Comentou ainda que aqui na Câmara tem uma Indicação sua para arrumar uma
Ponte de Lavrinhas, quer dizer, vão ficar só em Queluz? A maioria das pessoas que moram em
Queluz vão para Cruzeiro, passa Lavrinhas logo depois tem aquela Ponte lá e, quase que não
cabe dois carros, então, quando fizeram a reforma o prefeito e os Vereadores brigaram pra
tocar pra frente, não passam dois carros lá, fora que quando chove é perigoso. Aqui onde está
Secretário de Lavrinhas, é Secretário do Governo de Estado, enfim, fazer um estudo pra
mexerem naquilo lá. Agora, outra coisa também, é sonho e acredita que seja sonho de todos,
quando fizeram aquela passarela na subida do Cemitério, ficou ótima, agora, podia a Nova
Dutra a qual tem uma boa arrecadação, que tal uma parceria? Não diz com a Prefeitura porque
ela não tem, mas, com o Governo de Estado, pois, ali na passarela quando enche de água fica
um tempo sem poder passar, agora, olhem bem, não é caro para fazerem um estudo, pra
quem tem dinheiro é claro e a Nova Dutra tem, o Governo de Estado de São Paulo tem, então,
que tal transformarem aquela passarela numa Ponte? Fazer um estudo lá e não precisa ser
nem para este Vereador ver, quem sabe não sai um dia. Então, que seja oficiado para o
Governo do Estado de São Paulo e para o Diretor da Nova Dutra pra que vejam a possibilidade
de fazerem um estudo e, pra fazer aquilo ali tem que ter a autorização da Nova Dutra, agora, a
Nova Dutra pode fazer uma parceria com o Governo do Estado, enfim, é um sonho, mas não é
um sonho impossível. Para as pessoas que vieram pra assistir a Sessão, não cabe à pessoa

11

deste Vereador, mas, quer convida a todos para virem na próxima Sessão de Câmara que irá
acontecer no próximo dia dezesseis de abril às dezenove horas, estão todos convidados,
convidem mais munícipes pra virem, pois, é muito bom tê-los aqui, são Vereadores do povo e,
qualquer coisa que estiver acontecendo em algum, lugar é só chegarem em qualquer um dos
nobres colegas e falar que, estão aqui e irão fazer, enfim, estão aqui para atender o povo. Em
seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Carlos Mateus que cumprimentou a todos com um
boa noite. Como fala sempre e não pode perder a oportunidade de novamente falar, que hoje
estão sendo assistido por alguns na plateia, por pessoas na internet e, como o Vereador Altair
falou, essa frequência das pessoas aqui n o Plenário ela é fundamental pra que as pessoas
analisem e se inteirem do que acontecendo e possam propagar junto aos Vereadores, as
Sessões muita das vezes pode ser chata, até chegar na Palavra Livre e o Vereador poder falar
e esclarecer algumas coisas, já teve dias de demorar mais de duas horas e meia pra acabar.
Mas, é necessário sim e, o que o Vereador Paulo falou, ele quer saber sobre a possibilidade de
colocar a Tribuna Livre em funcionamento novamente, esse é um papel que, uma boa
iniciativa, os Vereadores não tem o que esconder, não teme a falar situações que venham a
contrariar a situação de impopularidade, acha que a verdade ela tem que prevalecer custe o
que custar, nem que custe o voto não tem importância, mas, precisam passar para o cidadão
realmente a verdade, as coisas como elas são. É muito fácil enganar, falar coisas bonitas e
dizer para as pessoas “vamos que vamos e não vamos”, vão indicar, vão requerer, vão pedir,
mas, quem vai executar é o Executivo, e isso, como mais uma vez o nobre colega Vereador
falou, têm que dar credibilidade, pois, passaram por quatro anos e que nada aconteceu e o
resultado disso tudo viram nas Urnas, todo mundo acredita que, o resultado foi positivo. E,
desse atual Governo é suspeito a falar porque, apesar de ter sido eleito pelo povo, carrega o
fardo por ser sobrinho do Prefeito e, se fizer elogios irão falar que está sentenciando e, não
está, é capaz de criticar, construtiva e às vezes, da mesma forma que enquanto Presidente
desta Casa em todas as dúvidas que estes Vereadores tiveram aqui, este Vereador chamou o
próprio Prefeito junto com os Secretários responsáveis pelos setores papara esclarecer certas
situações que vinham acontecendo que, foi um ano difícil, o Município herda o planejamento da
Gestão passada. E, sabem que a cidade ela passa ainda por uma situação financeira bastante
complicada, por isso que todas as medidas que vão vir ser através do tempo vão vir a denegrir
os Vereadores, mas, são situações que é inevitável, mas, como também já falou no passado e
vai tornar a falar justamente porque as pessoas estão no Plenário, precisam cobrar resultados
de tudo isso, o Vereador falou ressaltando da iluminação, a Presidente Paula falou sobre na
Sessão passada que a taxa já está sendo cobrada, então, a partir do momento que a taxa é
cobrada tem que ser realizado o serviço, pede desculpas, a taxa do lixo é que não está sendo
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cobrada ainda, mas, algumas taxas que foram tributadas a população hoje já vem trazendo
benefícios e à Alusa é uma delas. E, mesmo assim, quer fazer um Requerimento para a Elektro
pra saber, o projeto passou pela Câmara, que seriam trezentos e poucos braços de luz
instalados em Queluz, alguns deles eram extensão de rede e iria demorar mais um pouco para
serem ligados. Mas, já fazem alguns meses e alguns Bairros ainda estão nas escuras apesar
da rede estar lá. Então, gostaria de requerer para a Elektro pra saber se ela tem um prazo pra
isso porque, os cidadãos perguntam e estes Vereadores não tem esta data pra responder. Em
discussão e votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade. Em aparte o Nobre Edil
Altair Carlos comentou o Nobre colega Carlos Mateus está falando da iluminação e tudo, é
muito importante saberem das coisas do que ouvir falar, pois, o Executivo recebeu uma verba
para iluminar vários Bairros, então, já colocou tudo e não ficam sabendo, precisam divulgar
isso, tem vários lugares aí que não tinha como na Cascata e que está quase tudo pronto para
iluminar, então, ele está correndo atrás, está conseguindo verba, algumas através de
Vereadores com os Deputados, agora, conseguiu benefício pra Queluz e está de parabéns.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Carlos Mateus comentou, então, é isso que quer
passar para todos sem medo de falar, acredita no Governo e faz parte do Governo, não está se
pendenciando, é capaz sim de cobrar de falar e de votar contra ao que é errado, mas, da
credibilidade pelo que viu nos quatro anos que passou. Então, como o Vereador falou, o pouco
que foi feito na cidade já ultrapassou o que não foi feito em quatro anos. Um exemplo são as
Escolas, a Escola Capitão na eleição passada não pôde ser Sede Eleitoral porque a Escola
não tinha como fazer e, sempre foi Sede Eleitoral e dessa vez não foi, pois, a parte elétrica
estava ruim, o telhado estava ruim. Então é um apelo que faz para as pessoas, que saibam
ouvir a verdade, tem hoje situações que foram matéria até no Globo Repórter, no Fantástico,
falando a respeito da internet porque, a internet sentendencia não sabe quantas vezes a mais a
mentira e a verdade perde, na proporção permitida é, a verdade perde pra mentira na internet
e, moram numa cidade com de dez mil habitantes, então, é fácil analisarem e saber o que está
acontecendo, se algo está sendo feito, se não está sendo feito, se a verba está sendo
empregada se não está, não tem como fugir. E, é isso, não muito mais o que falar, só quer
passar isso para as pessoas e ás vezes o que tem que ser feito não é o que vai agradar todo
mundo e, o benefício de uma verba ela vem direcionado a um bem comum, ela vai agradecer
cinco pessoas e desagradar dez, porquê, porque às vezes elas estão esperando o benefício
que ela idealizou, mas, às vezes não algo emergencial, às vezes não é de tanta necessidade
assim para os outros. Vê críticas em redes sociais do tipo, chegou uma verba destinada à tal
setor, daí críticas e críticas em cima da verba que aquilo não era emergencial, ganharam aquilo
dali, foi direcionada, abre-se uma conta específica para aquela verba vir, aquele dinheiro tem
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que ser gasto com aquilo, uma cidade hoje que não se manteria sem ajuda dessas verbas.
Então, na situação que vivem hoje em Queluz tudo que vieram a ganhar já é benefício, porque,
a busca da CND foi uma luta incessante do Prefeito até antes de assumir o Governo, correu
atrás pra conseguir a CND que o Município não tinha. Então, precisam credibilizar e analisar,
deixar pra e fazer política em época de campanha e, essa história que veem na televisão que
veem falar que agora tudo acontece, este Vereador não vê desse jeito porque, como falou
antes, herdaram o PPA da gestão passada e o primeiro ano dificilmente o Governo vai
conseguir fazer alguma coisa, já no segundo ano sim e, infelizmente no segundo ano ele já tem
eleições pra Governador e Presidente, então, é a hora que acontece aquilo de os outros
falarem “há, agora estão expondo porque é ano de eleição”, então, é inevitável as críticas. O
que pede é que as pessoas analisem as coisas que estão acontecendo na cidade, é fácil, é
uma cidade pequena, criem informações, deem credibilidade e no final avalie, se futuramente
não vier valer o voto das pessoas é direito destas, isso é democracia, saber aceitar o sim o
não, o voto o não voto, a opinião de cada um. No mais, agradeceu pela palavra livre e desejou
a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que
cumprimentou a todos com um boa noite. Deu as boas-vindas ao Vereador Altair o qual está
começando os trabalhos com os demais Vereadores, desejar boas-vindas, que o mesmo possa
realizar um trabalho pleno pela Municipalidade. Cumprimentou a todos também que estão
acompanhando os trabalhos desta Casa, é bom ver todos aqui novamente frequentando esta
Casa, aqueles que os acompanha pela internet também. Iniciou os trabalhos solicitando um R
a agenda dos próximos três meses, se for de maneira agendada os trabalhos da Secretaria de
Agricultura e também qual o valor cobrado pela hora. Em aparte o Nobre Edil Paulo Roberto
indagou não passou aqui pela Câmara um Requerimento sobre o trabalho de máquinas, o
preço por hora. Em aparte o Nobre Edil Carlos Mateus comentou o Projeto foi aprovado aqui e
tem os valores. Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos indagou esse Requerimento é uma
reiteração. Em aparte o Nobre Edil Carlos Mateus comentou pelo que entendeu o Vereador
Gustavo quer saber dos trabalhos realizados nos últimos doze meses e valor cobrado por hora.
Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos comentou vai votar favorável ao Requerimento, mas, quer
ver esse Requerimento que passou aqui na Câmara. Em discussão e votação foi o
Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Luis Gustavo solicitou ainda um Requerimento de Informação sobre a vida funcional
dos servidores dos cargos de Secretária, Secretária Administrativa, Escriturário, Escriturário
Administrativo e Auxiliar de Contabilidade, que seja encaminhado isso para o RH da Prefeitura
Municipal. Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos indagou seria desta Administração que o nobre
colega quer saber. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou sim,
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o cargo, tudo desde quando começou, dos servidores, desde quando passaram no Concurso.
Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou gostaria ainda de
reiterar o Ofício enviado para a Elektro no dia treze de março próximo passado, quer reiterar o
Ofício com cópia para a Prefeitura, a respeito da iluminação no Bairro da Corifeu na Rua de
baixo e, a reclamação dos moradores é que a Rua está muito escura e parece que estão
faltando três ou quatro lâmpadas naquele pedaço e, com relação a limpeza a Prefeitura já
começou a realizar hoje e já até finalizou, quer agradecer pela limpeza, mas, está faltando a
parte da Elektro, então, quer reiterar esse Ofício. Em aparte o nobre Edil Altair Carlos indagou
a Elektro ou a Prefeitura que vai dar essa manutenção. Continuando com a Palavra Livre o
Nobre Edil Luis Gustavo comentou vai mandar cópia para a Prefeitura, mas, a Elektro quem
realiza a manutenção, com cópia para a Prefeitura dando ciência. Comentou ainda que o nobre
colega Carlos Mateus começou a mencionar e, quer fazer também um Requerimento, com
relação ao cronograma da implantação da iluminação pública, se já foi concretizado e qual
espaço que ainda falta, esse Projeto de iluminação pública que passou por aqui ano passado.
Em aparte o Nobre Edil Carlos Mateus comentou foi o que falou, viu que iluminaram alguns
bairros, mas, podem ver que entre um bairro e outro ficou parte sem cobertura, teve parte que
ficou sem iluminação, inclusive, perto de sua residência tem uma lâmpada que não está
acendendo. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou quer fazer
esse Requerimento pra poderem acompanhar o Projeto que saiu desta Casa. Em discussão e
Votação foi o Requerimento do Nobre Edil Luis Gustavo aprovado por unanimidade dos
presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou quer também
fazer a reiteração do Ofício do ano passado que foi para a Nova Dutra da possibilidade dela
fazer uma passagem para os pedestres naquela Praça Virgílio Camargo da Silva. Inclusive,
ano passado solicitou também uma lombada eletrônica e não foi possível, então, que eles
façam pelo menos uma passagem para as pessoas poderem transitar, pois, na faixa de
rolamento é muito perigoso. Solicitou ainda um Requerimento de Informação para a Casa
sobre procedimentos do Processo Licitatório da escola Capitão. Em discussão e votação foi o
Requerimento de Informação aprovado por unanimidade dos presentes. Solicitou ainda um
Requerimento de Informação sobre procedimento Licitatório Migoto Pereira, como são feitos as
compras e o valor do ano todo de 2017. Em discussão e votação foi o Requerimento de
Informação aprovado por unanimidade dos presentes. Solicitou ainda um Ofício para a
Secretaria de Obras, sobre coleta de lixo no final da Figueira, que informem a data. Em
discussão e votação foi o requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Em aparte o
Nobre Edil Carlos Mateus comentou poderiam indicar pra que o Prefeito coloque faixas nos
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Bairros avisando os horários e evite esse problema. Continuando com a Palavra Livre o Nobre
Edil Luis Gustavo comentou é um quilometro mais ou menos, atender bem os amigos. Solicitou
ainda um Ofício para a Secretaria de Obras, na escadaria das Casas Populares, árvore caindo,
está inclinada. E, pra finalizar os trabalhos de hoje, manifestar um pouco de indignação aqui
com relação à conduta do senhor Prefeito Laurindo que, de maneira errônea suspendeu por
alguns motivos políticos relacionado ao posicionamento seu e da Vereadora Kácia, um trabalho
que vinha sendo realizado no Município e que muito pouco custava aos cofres públicos aqui da
cidade e, a alegação dele é que o trabalho seu e da Vereadora Kácia tem interferido na parte
de administração, trabalho esse que é garantido pela Constituição, trabalho esse de fiscalizar e
que acredita que de nenhuma maneira prejudicaria, mas, sim, tudo isso, as benfeitorias que os
colegas alegam que ele tem feito aqui no Município e estes Vereadores têm acompanhado,
então, não seria motivo para tal. Mas, a Janaina quem estava como idealizadora, gestora deste
Projeto de conscientização, saúde e bem estar animal, que foi afastada por estes motivos, que
continuem cobrando que o projeto seja mantido, tendo em vista que houveram doações de
empresas privadas, tem uma Emenda Parlamentar no valor de vinte mil reais para castração e
é um trabalho que vinha tendo grandes resultados aqui dentro do Município. Então, a partir de
agora vão começar a cobrar também que o mesmo que foi feito não longo deste um ano e
quatro meses neste trabalho, que o Poder Público ele faça de maneira melhor, porque, foi um
trabalho realizado através dos padrinhos, com doações, cãominhada, muitas pessoas foram
beneficiadas, o centro de esterilização a hora que ficar pronto vai ter uma redução drástica no
valor do custo da castração e que esse programa não pare por aí que, independente da
continuidade da servidora Janaina sua esposa, que ele pensa no bem estar da população e
tome uma atitude ponderável no bem estar coletivo, não em cima de interesses políticos
contatos para que façam as coisas de acordo com que ele imagina, acredita que toda
divergência aqui dentro desta Casa de Leis ela é válida, têm que respeitar a opinião de cada
Vereador aqui dentro e exige também que sua opinião seja respeitada. Então, quer deixar bem
claro aqui que o seu posicionamento com relação a fiscalização, vai estar fiscalizando tudo que
for preciso ao longo desta Gestão, vai continuar, não vai se intimidar com esse tipo de
represália e, acha muito lamentável porque afinal de contas os nove aqui levantaram a
bandeira e vieram numa caminhada em benefício da cidade de Queluz e, não por interesses
políticos, então, precisam frisar o bem estar da população, que o trabalho que vêm realizando
aqui simplesmente vai dar um certificado de uma Gestão séria e comprometida com o interesse
da população, então acha muito lamentável e quer constar aqui simplesmente a sua indignação
ao Excelentíssimo senhor Prefeito. Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos comentou tem uma
filha e um genro que são veterinários e, fizeram uma promoção aqui e elogiaram muito a
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Janaina, teve passeata e tudo e é uma coisa bacana querendo aqui para ele mandar. Não está
bem a par do que aconteceu, mas, tudo que vem para o Município votam a favor, elogiam e se
alegram com o Prefeito. Então, está requerendo pra que ele mande para esta Casa o que foi
que ele conseguiu nesse um ano. Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado por
unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo
comentou que por último gostaria de fazer um Requerimento de Informação destinado à
Secretaria do Meio Ambiente, para que informem qual é o cargo da Servidora Cristiane que é
veterinária e qual Secretaria que ela está vinculada também, tem dois veterinários e com ela
três, quer saber se ela vai ser a gestora deste Projeto e qual a finalidade do trabalho realizado
lá. Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes.
Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou que no mais gostaria de
agradecer pela palavra livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra Livre a
Nobre Edil Kácia Maria que cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou um
Requerimento ao Executivo Municipal com cópia para a MRS Logística, a respeito da limpeza
do terreno ao lado da Estação que, tem a cerca de divisa, tem uma área que pertence à MRS
onde o mato está grande, tem uma área construída que serve como depósito e tem entulho,
tem pneus e, além de deixar com uma imagem feia pra nossa cidade, traz bichos, pernilongos,
enfim, gostaria que fosse efetuada a limpeza do local. Em discussão e votação foi o
Requerimento aprovado por unanimidade. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia
Maria comentou gostaria de fazer um Requerimento para a Secretaria de Educação com cópia
para a Secretaria de Saúde porque, foi enviada uma Indicação por aqui para a Secretaria de
Saúde só que não colocou Secretaria de Educação junto, realizou um Projeto de Lei aqui só
que, segundo o Parecer Jurídico da Casa, esta Vereadora não tem competência para atuar
nessa área do Executivo. Que fosse feito um curso de capacitação oferecido pela Secretaria de
Saúde para os Professores da área do Ensino, que não vai causar nenhum custo ao Executivo
esse curso, pra que tenha um funcionário capacitado na Creche durante o horário de
funcionamento, pra que se acontecer de uma criança engasgar ou se tiver algum mal súbito ali,
o funcionário esteja preparado para fazer os primeiros socorros enquanto o Samu não chegar.
Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos comentou, então, pelo que entendeu no Requerimento da
nobre colega, ela quer que através da Secretaria de Saúde prepare alguém pra prestar esse
socorro. A Nobre Edil Kácia Maria comentou aos professores que ficam na Creche. O Nobre
Edil Paulo Roberto comentou provavelmente já foi feito um pedido com relação a isso.
Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria comentou foi o que mencionou, na
outra Sessão fez uma Indicação, não colocou a Secretaria de Educação, então, agora, está
fazendo um Requerimento para a Secretaria de Educação com cópia para a Secretaria de
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Saúde, pra que as duas estejam alinhadas e que possa ser feito esse curso. Em discussão e
votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a
Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria solicitou uma Indicação ao Executivo pra que
analisasse a possibilidade de rever os valores das diárias dos motoristas que levam os alunos
para a Faculdade a noite porque, o valor que estão recebendo agora é de nove reais e não
conseguem se alimentar lá com esse valor e, este valor está desatualizado desde a Gestão
anterior, então, é um pedido da classe, então, que o Executivo veja e possa analisar esse
pedido. Solicitou ainda uma Indicação ao Município, depois dessa reunião que houve aqui meio
que uma palestra do Savio Monteiro, para a Secretaria de Educação e Secretaria do Meio
Ambiente, que formassem uma parceria com ele, tendo em vista que ele já se dispôs em
conversas com esta Vereadora e demais Vereadores, que fosse feita uma parceria com o
Município, levar as crianças lá com a condução escolar, que tem já lá no sítio dele toda
infraestrutura pra apresentar às crianças sobre a preservação do Meio Ambiente, o que é uma
área de proteção, enfim, as futuras gerações que estão vindo aí e que são importantíssimas
pra nós, pra poder saber preservar, pra poder conscientizar sobre o Meio Ambiente. Então,
gostaria de indicar isso para a Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente.
Solicitou ainda um Requerimento, tendo em vista que fez um Ofício à um mês atrás mais ou
menos e o Prefeito disse que não poderia responder por Ofício, deveria ser por Requerimento
deliberado pela Mesa aqui. Seria a respeito do funcionamento da Cozinha Piloto de Dezembro
e Janeiro fora da época de escola, se houve trabalho por parte de funcionário de lá e, se houve
pagamento de horas extras, gostaria que o Prefeito lhe enviasse essas informações, por favor.
Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes.
Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria comentou no mesmo sentido,
gostaria por favor que a resposta foi a mesma, ele respondeu dois Ofícios através de uma
resposta. Fazer um Requerimento sobre a vida funciona que, coincidentemente foi feito antes
do afastamento da mesma, sobre a vida funcional da funcionária Janaina Cendretti. Em
discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes.
Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria comentou que gostaria de salientar
as palavras do Vereador Gustavo que, tudo que está acontecendo muito lhe entristece, entrou
na política à um ano e meio atrás por um ideal, sabia que não iria ser fácil, que iria encontrar
coisas que não estava acostumada, mas, resolveu entrar porque acredita que só conseguem
mudar coisas a partir do momento que entrarem de cabeça e acreditar que podem mudar a
política que estão vivendo no País. Desde então, sempre falou que seria imparcial, apoiou a
atual Gestão, apoia e o que ganha e o que vem acontecendo com sua pessoa foi até exposto
indiretamente na Sessão anterior, que a partir do momento que faz uns Requerimentos como
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este que fez hoje, ou coloca sua posição contrária a certas situações, automaticamente virou
oposição aqui dentro desta Casa de Leis e, mesmo que os Vereadores não falem nada ou
falem que não é verdade, sabem que é verdade, porque é uma oposição velada e, fica
chateada com isso porque, acha que o que é certo é certo, o que é errado é errado, a partir do
momento que passar a mão nas coisas que são erradas vai estar no meio do que estão vendo
aí e não quer isso, a única coisa que ofereceu para a população quando foi candidata foi a sua
credibilidade, tem palavra e, não tinha mais nada para dar pra população e, acredita que foi por
isso que as pessoas votaram em sua pessoa. A sua vida pessoal está sendo extremamente,
um monte de mentiras, está sofrendo, a Janaina está sofrendo, o Gustavo está sofrendo e
essas mentiras vem, vem sim dessa política que está aí, mas, não precisa provar nada pra
ninguém, a Janaina é uma pessoa corretíssima, fala com ela e ela conversa com sua pessoa e,
tudo que tem acontecido aí, quem convive com vocês duas sabem que é mentira, inclusive,
semana passada estava com ela e conversaram no momento em que ela foi afastada, ela
estava nervosa e chorando. E, gostaria de falar que, vai continuar trabalhando do jeito que
trabalha, não se conforma dela ter sido afastada porque, qualquer justificativa que venha ser
dada não é uma justificativa plausível, de uma pessoa que recebe um salário e trabalhando por
amor e, o afastamento dela realmente gerou uma tristeza em todas as pessoas do Município e
que acreditam e que acompanham o trabalho dela. Ela acorda três, quatro horas da manhã
pra pegar cachorro na rua e não precisava fazer isso, ela pega cachorro e põe no carro dela
pra levar para os Veterinários pra Cruzeiro e não precisava fazer isso, ela gasta gasolina dela.
Então, acredita que sinceramente ninguém está aqui pra, qualquer pessoa que vai ocupar o
lugar dela não vai fazer isso, não que as pessoas não sejam substituíveis, mas, realmente com
o amor que ela faz, ela não ganha, ela não faz pelo salário e sim pelo amor. E, gostaria
realmente que as pessoas tivessem noção do elas falaram porque, elas podem destruir a vida
das pessoas ou por interesse político, elas podem matar a vida das pessoas de uma forma que
elas não tem noção, por puro interesse, pelo jogo de poder e, não vai, até o final não vai
concordar com o que estão falando e se estiver errado vai pagar, se tiver indícios de alguma
coisa errada vai falar e quem não deve não teme e não vai esconder porque as coisas são
muito claras e, não é contra o atual Governo e já deu várias opções de coisas que podem ser
feitas pra ver se o Município melhorava, está sempre aprovando Projetos que o Executivo
manda pra cá, com exceção de algumas Emendas do ano passado raramente, mas, o que for
bem pra população e o que achar que vai contra a população e acredita, mesmo que não seja
nessa Gestão, se um dia vier de novo seja na outra que, acha que só se constrói uma política
de verdade quando se deixam o interesse pessoal de lado e faz aquilo que é certo. No mais,
agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos um boa noite. Em aparte o Nobre Edil Altair
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Carlos comentou gostaria de dizer só uma coisinha baseado no que a Nobre Vereadora Kácia
falou, sobre oposição, pra começar está chegando hoje, então, não inclua sua pessoa nesse
meio, a Palavra de Deus diz, desculpa quem não é novena que fez, é um negócio que usa tem
fé em São Bento desde que tinha dez anos e que aprendeu com o Dorival Antônio Sacchi, um
colega seu no Fórum à mais de trinta anos. Fez a leitura da passagem e agradeceu pela
oportunidade da palavra. Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo solicitou um Requerimento para
a Secretaria de Meio Ambiente, para que informe o cronograma das atividades dos três
Veterinários que lá desenvolvem suas ações até agora, dos últimos doze meses, atendimento,
visitas, pra terem um parâmetro daqui para frente pra poderem começar a cobrar cada vez
mais melhoras nesse sentido. Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado por
unanimidade dos presentes. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues
que cumprimentou a todos com um boa noite. Agradeceu a presença da Patrícia e Janaina na
plateia. O que tem que falar é o seguinte, são Vereadores e estão aqui para discutir, pra ver o
que a cidade precisa e, que hoje mesmo todos os Vereadores falaram o que é o certo e que
aqui é para ajudar, a procurar ver o que é o bem para a cidade e precisam estar unidos, a
união que az a força, os Vereadores precisam estar sempre unidos um com o outro, é uma
Casa de Leis e sempre fala, a população precisa vir mais aqui pra ver o que está acontecendo,
o que está acontecendo, enfim, é isso, procurar ver o que é certo e não ficar falando besteiras
nas ruas, ficar falando mal de um e mal de outro, isso traz transtornos para a população com
os Vereadores. Então, precisam ter uma união, os Vereadores todos unidos e procurar fazer o
bem. Agradece todos os pedidos que os Nobres colegas fizeram pedidos, o nobre colega Altair
fez alguns pedidos muito importantes, parabéns também. Solicitou uma Moção de Pesar ao
falecimento de da dona Brasilina, ex cunhada do Vereador Paulo Roberto, conhecia ele, uma
sempre alegre com todos. Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos comentou a dona Brasilina
passou muita coisa e, tem que falar, a Cristina foi maravilhosa, quem não foi no velório e quem
não esteve no enterro, forma muito bem representados pelas palavras que a Cristina falou e
ela tem o dom das palavras, boas palavras. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil
Adalberto Rodrigues comentou a Cristina está de parabéns mesmo, foram boas as palavras. E,
a pessoa quando morre falam, elogiam, o que acha é que têm que dar quando a pessoa está
viva, dar os parabéns enquanto está viva a pessoa, é um pesar tudo, mas, tem que dar
enquanto ela está viva. Então, a dona Brasilina é uma pessoa que se foi, mas, deixou um
legado muito bom aqui pra Queluz, para todos e pede que os Vereadores assinem juntos. 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 ainda que fez
uma fez uma Indicação, mas, não deu tempo de colocar a tempo, sobre a Estrada de São
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Roque onde está a Igreja, a estrada está boa só que, tem uns buracos lá nas canaletas e pode
provocar acidentes. Então, que o Prefeito mande fazer um reparo. Deseja a todos um boa noite
e pede desculpas por alguma coisa. Em aparte o Nobre Edil Altair Carlos comentou parabéns
pela presença do Vereador Adalberto e da Cristina lá no velório. O Nobre Edil Adalberto
Rodrigues anunciou a 6ª Sessão Ordinária de 16-04-18 (2ª feira), às 19 horas, conforme os
Artigos 31 – Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do Regimento Interno. Anunciou a 1ª Audiência
Pública da Polícia Militar, sobre “Buscar soluções para os problemas criminais do Município” –
dia 08 de maio p. futuro, às 15 horas na Câmara Municipal - (Com cópia aos Edis). Anunciou
ainda a 1ª Reunião Ordinária e Posse do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
- COMPBEA e Audiência Pública – Saúde e Bem-Estar Animal e Guarda Responsável, dia 26
de abril de 2018, das 14 às 17 horas –/ Câmara Municipal - (Com cópia aos Edis) – Informativo
no Site. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 5ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões,
Dr. João Monteiro da Silva, em 02 de abril de 2018, às vinte e uma horas e vinte minutos.
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