CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel: (0xx) 3147.1138/1766.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br

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

Aos sete dias do corrente mês de maio de dois mil e dezoito, às
dezenove horas e quinze minutos, na Sala das Sessões, Drº João
Monteiro da Silva, realizou-se a Sétima Sessão Ordinária da Câmara
Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do Segundo
Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência da Senhora Paula
Elias da Silva e Secretariada pelo Nobre Edil João Batista Ribeiro
Filho

(1º

Secretário),

com

o

comparecimento

dos

seguintes

Vereadores: O Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Altair Carlos Monteiro
Prina, Carlos Mateus Gomes Garcez, Kácia Maria Nemetala, o Edil
Adalberto Rodrigues da Silva, e os Edis – Paulo Roberto da Silva e o
Edil Luis Fernando Paulino. Em seguida, foram colocadas em
discussão e votação as Atas da: Sexta Sessão Ordinária de 16/04/18
e da 18ª Sessão Extraordinária de 27/04/18, sendo estas, aprovadas
nominalmente e por unanimidade. A pedido da Presidência foi lido
pela Secretária Rosângela – “Aos cidadãos que nos dão as honras de
suas presenças no Plenário da Casa com o objetivo de assistirem os
trabalhos legislativos, serão bem vindos, mas alerto que não podem se
manifestar e para aqueles que vêm com o intuito de zombar, denegrir
a imagem dos Vereadores, estes serão, após uma advertência desta
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Presidência, retirados do Plenário, eis que o Regimento Interno da
Casa assim preceitua”. A Presidência comentou que deixando claro o
que foi lido pediu aos senhores que estão nos assistindo para manter
a ordem, e, infelizmente não podem se manifestar, por isso agradece
e sejam bem vindos.

Após, no Pequeno Expediente foram

apresentados: 1º) MOÇÃO DE APLAUSO, de autoria do Nobre Edil
João Batista Ribeiro Filho. ASSUNTO: Parabenizar o Sr. Paulo Roberto
pelos relevantes trabalhos realizados na E. Casa de Leis. DESTINO:
Homenageado. Em discussão o Nobre Edil autor comentou que

apresentou ao Plenário, a Moção de Aplauso, como bem
explicada, retratando o trabalho do colega Paulo Roberto na sua
gestão como Presidente da Câmara Municipal. Buscou a
modernidade do espaço físico da Casa, para melhor desempenho
funcional dos seus servidores e receber a todos com a dignidade
merecida. Um ambiente que destacasse o trabalho dos
Vereadores; verdadeiramente uma Casa de Leis, de pessoas
sérias e comprometidas com o seu papel na sociedade. Nossa
maior prioridade, pois “com sabedoria se constrói uma Casa, e
com inteligência ela se consolida” (Provérbios 24,3). Assim,
conto com o voto e apoio dos Nobres Pares, na presente Moção
de Aplauso. O Edil Carlos Mateus parabenizou o colega Paulo
Roberto e também passou como Presidente vendo o Arquivo e
outros Atos anteriores que ocorreram na Câmara e já deu os
parabéns a ele e oportunidade de dar em plenário, e que
realmente como falaram às meninas que ele revolucionou a Casa
no ano dele como Presidente da Câmara, parabeniza postura, e
que seja exemplo para os próximos. O Edil Adalberto Rodrigues
parabenizou o colega Paulo, foi seu Vice-Presidente e trabalhou
com dignidade na Casa, com elevados progressos, reforma total,
e foi nosso trabalho por isso parabenizou. A Presidência
comentou que até hoje. O Edil Altair Carlos parabenizou o Vice
também e o Presidente sem o Vice não é nada. A Presidência
parabenizou o colega Paulo, pois de vez em quando encontra
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sempre alguma coisa. O Edil Paulo Roberto cumprimentou a
todos e gostaria de deixar registrado meus sinceros
agradecimentos ao colega João Batista (Dominique), pela
gentileza dessa homenagem. Muito me emociona e enaltece.
Sinto-me honrado pela lembrança aqui mensurada. Foi
pensando no bem estar de todos – funcionários e cidadãos que
me motivou a readequar a Câmara Municipal, principalmente o
Plenário, dando-lhe total destaque, pois aqui são norteadas
grandes decisões pelo desenvolvimento municipal. Melhorias
foram necessárias e realizadas com responsabilidade,
transparência e zelo pelo bem público. E, a cada colega que aqui
passar deixará também registrado o seu trabalho, demonstrando
que a seriedade nos projetos realizados e que resulta na
construção de um amanhã de vitórias. Meu muito obrigado ao
colega Dominique e aos demais que acompanharam no voto e
acrescentou que só recebe título cidadãos que fizeram e farão
algo que pudessem ajudar a comunidade, honrado estar aqui
para fazer o melhor e agradeceu. Em única discussão e votação
foi a Moção de Aplauso aprovada nominalmente e por
unanimidade; 2º) REQUERIMENTO Nº 081/18, de autoria do
Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. ASSUNTO: Pintura
em sinalização. DESTINO: Concessionária Nova Dutra. Em
discussão o nobre autor comentou que aquela faixa que vem da
Dutra, sentido São Paulo de PARE está apagada e presenciamos
quase uma batida ali; e quem estava na mão certa freou para
não bater; a Nova Dutra conserva e mantém e seja o mais rápido
possível arrumar. Em única discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade; 3º)
REQUERIMENTO Nº 082/18, de autoria do Nobre Edil Altair
Carlos Monteiro Prina. ASSUNTO: Poda de árvores – ruas
Carolina Melo e Souza e Prudente de Moraes. DESTINO:
Executivo Municipal. Em discussão o autor comentou que tem
várias árvores penduradas para cair, tem feira e quando cair vai
matar gente ali; e fora isso a primeira árvore ali vai pegar fio de alta
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tensão, e acrescenta nesse Requerimento inclusive no Armazém São
João tem fio de alta tensão, podar lá também. O Edil Carlos Mateus
comentou da Emenda no Requerimento também. Em única
discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e
por unanimidade; 4º) REQUERIMENTO Nº 083/18, de autoria do
Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina. ASSUNTO:
Manutenção galeria Bairro Nova Queluz. DESTINO: Executivo
Municipal. Em discussão o autor comentou que é de grande porte a
obra, está cedendo, o material não é madeira, aguentou bem, feita
pelo Torino, está afundando e várias partes dela está quebrando;
verba não tem, mas pode aproveitar a época de eleição e pegar um
Deputado e bancar lá, não é obra toda fazer aos poucos, galeria para
sempre, Munícipe lhe chamou, é um pedaço onde as pessoas
passam, só com obstáculo, o Vereador só faz requerimento e
Indicações ou projetos e executar é o Prefeito, aumentar que não dá
para passar, quando chove inunda; e a Sabesp cobrir o cano para
fazer uma calçada maior, e na galeria correr atrás de verba antes que
afunde. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade; 5º) INDICAÇÃO Nº 039/18 - A,
de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva. ASSUNTO:
Criação de Projeto de Lei para autorização de contribuição com
o Asilo São Vicente de Paulo. Destino: Executivo Municipal; 6º)
INDICAÇÃO Nº 042/18, de autoria do Nobre Edil João Batista
Ribeiro Filho. ASSUNTO: Pintura de faixas de pedestres em
pontos do Município. DESTINO: Executivo Municipal;7º)
INDICAÇÃO Nº 043/18, de autoria do Nobre Edil Altair Carlos
Monteiro Prina. ASSUNTO: Placa de sinalização em uma das
ruas na Praça Joaquim Pereira. DESTINO: Executivo
Municipal/ Depto de Trânsito; 8º) INDICAÇÃO Nº 044/18, de
autoria do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina.
ASSUNTO: Mutirão de visita. DESTINO: Vigilância Sanitária;
9º) INDICAÇÃO Nº 045/18, de autoria do Nobre Edil João
Batista Ribeiro Filho. ASSUNTO: Placas de denominação de
ruas – Bairro União. DESTINO: Executivo Municipal e Depto
Responsável; 10) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO
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DE LEI Nº 018/18, de autoria do Executivo Municipal que
“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura de
Queluz”; (c/ leitura dos PARECERES) (OfGP/SMAJ Nº 075/18
– tramitação normal). Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de
Lei aprovado nominalmente e por unanimidade; 11) 1ª
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 019/18,
de autoria do Executivo Municipal que “Institui o Programa de
Incentivo à Sustentabilidade Urbana, denominado “IPTU
VERDE” no âmbito do Município de Queluz e dá outras
providências”, conforme OFICIO GP/SMAJ Nº 077/18 –
tramitação normal e com IMPACTO ORÇAMENTÁRIO (c/
leitura dos Pareceres). A Presidência solicitou (como utilidade
pública) que o proprietário de um Uno Verde pudesse retirar o
seu carro, pois estava em frente a uma garagem. Em discussão
ao Projeto de Lei nº 019/18, a Nobre Edil Kacia Maria
parabenizou o Executivo Municipal e o Meio Ambiente e ao
Vereador Gustavo que ano passado iniciou esse Projeto com o
IPTU VERDE, e trouxe aqui na Cãmara Municipal e enviou
e.mail para a Diana que faz parte da Secretaria de Meio
Ambiente; e junto com a Secretária Elizângela e no momento em
que enviou o e.mail; teria algumas mudanças, mas não se
enquadrava no Município; no caso o Projeto que o Vereador
mandou; mudanças foram necessárias para aplicar o Projeto na
cidade, beneficio para a população e consequentemente benefício
ao Meio Ambiente mais verde e natureza, parabéns ao Vereador
Gustavo com satisfação é seu trabalho aplicado. O Edil Gustavo
agradeceu a Edil Kacia e independente da iniciativa no ano
passado, e uma cópia foi para fazer consulta ao Executivo e veio
com modificações para esse ano beneficiar, conta ponto como
Município Verde, para aquisição futuramente de caminhões,
compressores, trituradores e como membro do Conselho
Municipal do Meio Ambiente parabenizar o Executivo pela
iniciativa e deu início aqui é favorável sim. Em 1ª discussão e
votação foi o Projeto de Lei aprovado nominalmente e por
unanimidade; 12)
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DAS
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EMENDAS: MODIFICATIVA – SUPRESSIVA – ADITIVA E
CORRETIVA de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno –
Presidente da Comissão P. JUSTIÇA E REDAÇÃO.
(VOTAÇÃO ÚNICA) E APÓS P/1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DO 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”- (Pedido de
Vista pelo Nobre Edil Luis Fernando Paulino na 2ª Sessão
Ordinária de 19-02-18); (PEDIDO DE VISTA PELO NOBRE
EDIL CARLOS MATEUS GOMES GARCEZ, na 3ª Sessão
Ordinária de 05-03-18 e aprovado nominalmente e por
unanimidade); (Pedido de Vista Edil João Batista Ribeiro Filho
– 19-03-18 – 4ª Sessão Ordinária); (Pedido de Vista pelo Nobre
Edil Altair Carlos Monteiro Prina na 5ª Sessão Ordinária de 0204-18). (OFÍCIO PC ESPECIAL/18, de autoria da Presidência,
informando a retirada do Projeto de Lei Complementar nº
007/18, tendo em vista que o Projeto abrange todas as Comissões
e será responsável por grande impacto ao Município,
necessitando análise com maior cautela e após despacho das
Comissões a esta Presidência retornará a Pauta para futura
votação);13) OFÍCIO GP Nº 200/18, responde a Requerimento
nº 023/18, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando Paulino,
sobre coleta de lixo;14) OFÍCIO GP Nº 201/18, responde a
Requerimento nº 026/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria,
sobre fresa de asfalto;15) OFÍCIO GP Nº 203/18, responde a
Requerimento nº 024/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo,
sobre capacitação dos motoristas com anexos da IVS;16)
OFÍCIO GP Nº 204/18, responde a Requerimento nº 027/18, da
Nobre Edil Kacia Maria, sobre providências a abordagem de
pessoas Mercado Produtor; 17)OFÍCIO GP Nº 205/18, responde
a Requerimento nº 033/18, da Nobre Edil kacia Maria sobre
atividades realizadas pela servidora Carla Janaína;18) OFÍCIO
GP Nº 211/18, responde a Requerimento nº 032/18, do Nobre
Edil Luis Gustavo sobre funcionamento do Projeto Mais
Esporte;19)OFÍCIO GP Nº 213/18, responde a Indicação nº
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032/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo sobre aquisição
de carrinho de carpina;20) OFÍCIO GP Nº 215/18, responde a
Requerimento nº 034/18, de autoria do Nobre Edil Paulo
Roberto sobre limpeza e manutenção no Mirante do Cristo;21)
OFÍCIO GP Nº 216/18, responde a Requerimento nº 035/18, de
autoria do Nobre Edil Paulo Roberto sobre inserção de lixeira
na Rua Gino Biondi, no Bairro Santo Antônio;22) OFÍCIO GP
Nº 217/18, responde a Indicação nº 015/18, de autoria da Nobre
Edil Kacia Maria Nemetala, sobre passagem de máquina nas
estradas rurais – com anexo Ofício SMA/AG Nº 025/18, da
Secretaria Meio Ambiente e Agronegócios;23) OFÍCIO GP Nº
224/18, responde a Requerimento nº 036/18, de autoria do Nobre
Edil Silvio José Bueno (licenciado), sobre mapa atualizado do
Município para empresas e órgãos;24) OFÍCIO GP Nº 225/18,
responde a Requerimento nº 040/18, de autoria da Nobre Edil
Kacia Maria Nemetala, sobre limpeza e carpina na Praça Bairro
Nova Queluz;25) OFÍCIO GP Nº 227/18, responde a
Requerimento nº 037/18, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno
(licenciado), sobre não atendimento da indicação encaminhada
ao Poder Executivo – com anexo Ofício Nº DSMU/PMQ -002/18
(Diretor Benedito Antônio Campos Moreira);26) OFÍCIO Nº
006/18 – Promoção Social, responde a Requerimento nº 039/18,
de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo e CONSOANTE Ofício
/GS Nº 056/18, da Secretária Municipal da Promoção Social,
sobre atividades CRAS e Promoção Social, complementando
também o Requerimento nº 039-18, autor Gustavo;27) OFÍCIO
Nº 087/18, responde a Requerimento nº 042/18, do Nobre Edil
Altair Carlos, sobre treinamento para saída de emergência e
plano de abandono escolar;28) OFÍCIO Nº 088/18, responde a
Requerimento nº 059/18, da Nobre Edil Kacia Maria, sobre
orientação sobre primeiros socorros aos professores, monitores e
gestores da Creche Municipal Dona Siomara e CONSOANTE
OFÍCIO GS Nº 203/18 – Secretaria Municipal de Saúde,
tratando do mesmo assunto complementando com lista de
presença;29) OFÍCIO GS Nº 185/18, responde a Indicação nº
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008/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre
disponibilidade de veículo para deslocamento dos funcionários
do ESF do Bairro da Figueira;30) OFÍCIO GS Nº 186/18,
responde a Requerimento nº 003/18, de autoria da Nobre Edil
Kacia Maria sobre capacitação dos profissionais motorista e
equipe de enfermagem em parceria com Organização de Saúde,
com cópia da lista de presenças e fotos dos participantes;
COMPLEMENTANDO O REQUERIMENTO Nº 024/18, DO
NOBRE EDIL LUIS GUSTAVO;31) OFÍCIO GS Nº 178/18,
responde ao Nobre Edil Altair Carlos, sobre combate/controle
Dengue com Fumacê, na Indicação nº 026/18;32) OFÍCIO GS Nº
209/18, responde a Indicação nº 041/18, de autoria do Nobre Edil
Altair Carlos Monteiro Prina, sobre manutenção do
Compressor;33) OFÍCIO DO INSTITUTO VALE SAÚDE,
responde a Requerimento de Informação nº 010/18, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo sobre contratação dos Motoristas,
CONSOANTE OFÍCIO GS Nº 208/18 - SAÚDE,
COMPLEMENTANDO O REQUERIMENTO Nº 010/18, do
Nobre Edil Luis Gustavo, sobre contratação de Motorista;34)
OFÍCIO DNIT Nº 9014/18 – COENGE – CAF, responde a
Oficio SV Nº 029/18, do Nobre Edil João Batista, sobre
promoção de acessibilidade no trecho entre o Km 11 ao Km
14,5, Bairro União;35) LEITURA DO PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO Nº 004/18, de autoria da Mesa Diretora que
“Dispõe sobre a aplicação das disposições constantes no Artigo
37, Inciso X, da Constituição Federal, relativamente à
remuneração dos servidores da Câmara Municipal e dá outras
providências”; (c/ cópia aos Edis);36) LEITURA DO PROJETO
DE LEI Nº 016/18, de autoria do Nobre Executivo Municipal
que “Altera o Parágrafo Único do Artigo 2º da Lei Municipal nº
792/17 (feiras livres), conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 093/18 –
tramitação normal;(c/ cópia aos Edis);37) LEITURA DO
PROJETO DE LEI Nº 017/18, de autoria do Executivo
Municipal que “Dispõe sobre a realização de serviços com
ônibus e caminhão do Município de Queluz à particular e dá
8

outras providências” e em conformidade com o Ofício GP/SMAJ
Nº 095/18 em REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA; (c/ cópia
aos Edis) e consoante OFÍCIO GP/SMAJ Nº 095/18, para
inclusão em Pauta e Ofício GP/SMAJ Nº 094/18, para
informações complementares; e, ainda, Ofício GP/SMAJ Nº
0100/18, que encaminha Emenda Mofificativa;38) LEITURA
DO PROJETO DE LEI Nº 020/18, de autoria do Executivo
Municipal que “Estabelece critérios para permissão de uso de
casas populares construído através do Programa IAFAM” e em
conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 095/18 em REGIME
DE EXTREMA URGÊNCIA; (c/ cópia aos Edis) e consoante
OFÍCIO GP/SMAJ Nº 095/18, para inclusão em Pauta;39)
LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 021/18, de autoria do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre a permissão de
transporte com ônibus da frota da Educação Municipal de
Alunos da Rede Pública Municipal e Estadual, crianças e
adolescentes participantes de atividades do CRAS, e dá outras
providências, em REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA em
conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 099/18 – COM
EMENDA MODIFICATIVA AO REFERIDO PROJETO de
autoria do Executivo Municipal, c/ cópia aos Edis;40) LEITURA
DO PROJETO DE LEI Nº 022/18, de autoria do Executivo
Municipal que “Acrescenta o §5º ao Artigo 1º da Lei Municipal
nº 778/17” (serviços agrícolas), e em conformidade com o Ofício
GP/SMAJ Nº 088/18 em REGIME DE EXTREMA
URGÊNCIA; (c/ cópia aos Edis);41) LEITURA DO

PROJETO DE LEI Nº 023/18,

de autoria do Executivo
Municipal que “ESTABELECE O CREDENCIAMENTO DE
EMPRESAS INTERESSADAS EM OFERECER PRODUTOS E
SERVIÇOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS”,
requerendo REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA, conforme Ofício
GP/SMAJ Nº 092/18, (c/cópia aos Edis); 42) LEITURA DO

PROJETO DE LEI Nº 024/18, de autoria do Nobre Executivo
Municipal que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias a
serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do
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Município de Queluz para o Exercício Financeiro de 2019”,
conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 093/18 – tramitação
normal;(Seguirá para Audiência Pública a ser marcada);43)

LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 025/18, de autoria do
Executivo Municipal que “ACRESCENTA O § 2º E § 3º AO ARTIGO 3º
DA LEI MUNICIPAL Nº 748/18 – (taxa jazigo cemitério)”, requerendo
REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA, conforme Ofício GP/SMAJ Nº
0092/18; (c/ cópia aos Edis); 44) LEITURA E VOTAÇÃO ÚNICA

DO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO SOBRE OS BALANCETES DO EXECUTIVO
MUNICIPAL DE SETEMBRO A DEZ/17 E JANEIRO/18. Em
única discussão e votação foi o Parecer aprovado nominalmente
e por unanimidade; 45) LEITURA DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018, de autoria da Mesa
Diretora que “ANULA O DECRETO LEGISLATIVO Nº
001/2015, que rejeitou as Contas da Prefeitura municipal de
Queluz – Exercício Financeiro de 2012- Gestão do ex Prefeito
José Celso Bueno – Processo TC 1969/026/12;46)
REQUERIMENTO DA DRª ARCY MARIA DE CARVALHO
GIUPPONI, sobre Internet para que toda a população tenha
acesso às decisões e desempenho dos Vereadores na Câmara
Municipal. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO GRANDE
EXPEDIENTE e com a palavra livre o Nobre Edil João Batista
que cumprimentou a todos e solicitou um Ofício para a Elektro
que muito bem tem atendido a nossa cidade e todas as vezes que
pediu, nunca falhou; e por fim agradeceu a todos e que voltem
para nos prestigiar com suas presenças. Em seguida, a palavra
livre foi dada ao Nobre Edil Adalberto Rodrigues que
cumprimentou a todos e agradeceu aos representantes do
esporte que estão aqui, junto com os jovens e no esporte em
Queluz e que seja uma Queluz melhor, e agradeceu ao Executivo
Municipal que está sendo restaurada a SP 54, junto ao DER com
pedras e terras e estão arrumando e pela compra do DESQUE e
de todas as obras que fez em Queluz; reforma das escolas e por
fim agradeceu a todos. Após, o Edil Luis Fernando
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cumprimentou a todos e é importante a população estar aqui,
pois nos colocaram aqui e hoje prestigiando a palavra de cada
Edil e gostaria de pedir aos Edis e Executivo aproveitando o
pedido do colega Paulo no seu requerimento, sobre o Asilo da
situação em que se encontra; que está com dificuldade, possamos
no empenho de cada um colaborar com o Asilo, e está se
dispondo a qualquer coisa; com eventos e tomar frente no que
precisar juntamente com a população, colaborar, um mutirão
para ajudar o Asilo; é necessitada a Capela do Asilo quando
falece alguém, empenhar sim, o Executivo e Legislativo e
socorrer, pessoas que estão lá não tem condições, necessita de
médicos, ajudar, importante nós do Legislativo olhar a situação;
o que o colega Paulo fez, sério. Continuou solicitando quanto ao
Legislativo e Executivo na questão do desemprego, situações das
empresas na cidade, deixa a desejar, correr atrás de empresas
com emprego para Queluz, dificuldade os jovens saírem daqui
da cidade, bancar hotel/pousada; e a nossa cidade corta a Dutra
São Paulo x Rio de Janeiro, possibilidade de terrenos para
empresas, Legislativo e Executivo correr atrás de empresas,
socorrer necessidades, o que tem hoje é pouco; jovens querem
emprego e tem seus dezoito anos e ter moto, carro e seu serviço;
importante trabalhar em prol disso, apelo para empenho nessas
áreas, levar a sério em nossa cidade. Comentou da questão dos
cidadãos na questão dos requerimentos que fazemos ao
Executivo; estamos em um ano e quatro meses, foram muitos
requerimentos, e o Executivo não vai efetuar resposta, elaborar
serviço em curto tempo; muito a fazer; não adianta sufocar o
Executivo como já está, tem muita coisa para fazer, e nas
Secretarias abrir espaço para fazermos novos pedidos e analisou
isso ai na situação de hoje; e pede desculpas se falou alguma
coisa que as pessoas não gostem; e analisar com carinho
questões ditas na Casa de Leis e por fim agradeceu a todos e que
venham mais vezes para nos incentivar e falar o que fazemos na
Casa de Leis. Em seguida, a Edil Kacia Maria cumprimentou a
todos e comentou estar feliz como na última Sessão, população
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está se interessando pelos projetos que passam aqui na Casa
sobre a vida política do nosso Município e cada vez mais a Casa
está cheia de cidadãos interessados, isso é muito importante para
nós e mais ainda para vocês; saber realmente o que está
acontecendo aqui, o que está sendo votado, lido e os projetos que
estão em andamento e como está sendo conduzida a vida de cada
Vereador. Apresentou um Requerimento ao Executivo
Municipal e Secretaria de Obras mais especificamente com
relação a lombadas nas ruas de nossa cidade, ênfase nas
lombadas do Alto do Cemitério: Hamilcar Bevilaqua e São
Benedito e algumas são novas e são altas para os veículos e não
aparecem, só consegue ver quando está em cima e se há
possibilidade de fazer a marcação com tinta como acontece em
várias cidades, e ver outros pontos necessitando também de
marcações. O Edil Luis Fernando comentou que falta pintura,
sinalizar. A Edil Kacia Maria comentou marcar no chão. O Edil
Carlos Mateus comentou que o Diretor de Mobilidade Urbana
esteve aqui protocolando e estava aqui, e justamente falou com
relação a pintura e outras providências, e, sabemos nós que tem
asfalto para sair, calçamento para sair, e justificou como não
sabe onde será asfaltado e calçado; ele prefere aguardar,
intenção de fazer comunicação vertical e não no chão, para
evitar que perca o serviço. A Edil Kacia Maria comentou que
entende a posição dele, mas como justamente o colega falou, não
tem previsão de quando vai sair em um ano ou dois anos, então
sofrem os munícipes, providenciar agora com medida paliativa,
até a medida efetiva e esse é o motivo de seu requerimento. O
Edil Altair Carlos comentou de pintar sim, o pessoal recebe
verba dos deputados, e a população acha que o dinheiro já está
aqui, e vai vir e a Prefeitura pode fazer não fica caro e dá tranco
mesmo até no paralelepípedo e por placa não fica caro. Em
discussão e votação do requerimento foi aprovado
nominalmente e por unanimidade. A Edil Kacia Maria solicitou
encaminhar um Requerimento para a Secretaria de Obras
quanto à manutenção dos bloquetes nas proximidades do Posto
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São João, não é dentro do pátio, perto do imóvel fechado do
Milleniun, alí é rua, tem buraco, com bloquete com ponta para
cima, paralelepípedo com buraco que cedeu; consertar que não é
particular e também está prejudicando os veículos que passam
principalmente á noite, sem iluminação, e o Gustavo está
informando e não pode confirmar parece que é na continuação
da estrada da Fazenda São João, verificar isso conserto e
manutenção da parte da rua. O Edil Carlos Mateus comentou
que poderia ser como Indicação não como Requerimento pela
sobrecarga. A Edil Kácia Maria comentou que vão ter que
responder da mesma forma. O Edil Carlos Mateus comentou
que terá que responder e não com prazo determinado. O Edil
Luis Fernando comentou da rua de baixo e paralelo ao Athenas
na Nova Queluz. A Edil Kacia Maria comentou no imóvel
debaixo que quase encosta no prédio azul. Em discussão e
votação ao requerimento, foi aprovado nominalmente e por
unanimidade. A Edil Kacia Maria solicitou um Ofício a
Secretaria de Cultura acerca de prestar informação se estão
sabendo de um procedimento que a Nova Dutra faz todo ano,
para liberação com incentivo financeiro, em projetos culturais
que os Municípios podem apresentar; ano passado teve, e não
sabe se a Secretaria de Cultura está sabendo disso; informação
sobre esse projeto de cultura, enviar e é uma verba para ajudar
a desenvolver a Cultura da cidade. Continuou a Edil Kacia
Maria comentou de uma certa forma, não estamos aqui para
jogar pedra; mas, parabenizando o Jurídico do Executivo
Municipal e o Executivo, tomamos certas posturas, e nossa
convivência tanto aqui dentro, interna com relação ao próprio
Executivo não estava tendo uma boa afinidade e isso causou
certos transtornos a todos nós; diante da boa conversa que
houve, passaram numa postura de ouvir o Legislativo e
propostas, e entender o que estamos fazendo aqui; nada contra o
que o Executivo manda, nada ilegal, respeitando as leis que
sabemos devemos respeitar; aconteceu com última reunião com
as Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, de 5
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projetos que foram enviados para a Casa, inclusive utilização
dos ônibus e dos transportes rurais; num primeiro momento se
tivesse vindo com a redação para a Casa, todos os projetos
seriam aprovados, mas gerado um desgaste muito grande; e
como houve reunião com o Executivo que se dispôs a conversar e
o Jurídico que ouviu os nossos argumentos, acredita que na
próxima Sessão Ordinária de Câmara, os cinco projetos serão
aprovados e por todos os Vereadores; consertaram as
irregularidades que estavam e nós apresentamos das Comissões,
dispuseram a arrumar e conversar, causar coisa de grande
impacto e tem que admirar por dispor a conversar e consertar;
não estamos aqui para causar transtornos e sim para mostrar o
que está errado; para prefeitura assegurar de acordo com a Lei
e sem problemas ao próprio prefeito; e está satisfeita e
apresentaram propostas e voltou com todas as correções
necessárias. O Edil João Batista comentou que a colega está
certa e quem perde é a população e por isso temos que reunir e
conversar, não ser parcial, sentar e conversar para dialogar
num acordo. A Edil Kacia Maria comentou que apresentou as
irregularidades nos projetos que passaram aqui. O Edil João
Batista comentou que está certo e chegar num denominador
para não dar problema para a população, ainda bem que deu
tudo certo. A Edil Kacia Maria comentou que sem mais
agradeceu. O Edil Luis Fernando comentou que nesse projeto
dos ônibus deu transtorno, cita um para não avançar a palavra
mais, tem outros vereadores para falar; houve denúncia e isso
em seu ponto de vista e opinião, prejudicou o esporte, o jovem
não pode ser prejudicado, o esporte tem que ser apoiado de
todas as formas; bom para os jovens e nesse transtorno que deu
muitos ficaram aborrecidos, então tem que ser regularizado
urgente, para ter a liberação aos jovens em campeonatos nas
cidades vizinhas. Comentou do campeonato com condições para
ir, tirar das ruas, temos que apoiar a juventude. A Edil Kacia
Maria comentou que um dos projetos foi esse que gerou debate,
e nós Gustavo e minha pessoa e não éramos contra o Projeto, em
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momento algum e nem contra a prática de esporte e incentivo;
éramos contra onde tem Lei Federal, que rege a Lei Estadual e
Municipal, e a Lei da Secretaria de Educação foi clara no
sentido de que os ônibus adquiridos do convênio com o estado é
proibido sem ser finalidade escolar e a partir do momento que
isso foi regularizado e vai usar o da Secretaria Social, acabou o
problema; a Lei manda. O Edil Luis Fernando comentou que na
gestão passada ia ônibus para todo lado e não denunciaram,
prejudicou a própria população, na outra gestão ia para todo
lado; anda todo dia na estrada fazendo o trecho e não teve
denúncia, gerando agora; consertar e não prejudicar os jovens.
O Edil Adalberto Rodrigues comentou no aparte que gerou
ruim para a cidade e esporte, Educação é esporte e nos anos
anteriores, segundo o Vereador, corria ônibus todo lado; teatro,
para São José e São Paulo; e não falavam nada; fazer a lei e se
não passar o projeto como vão 240 alunos para a faculdade,
ficaram revoltados e sem resposta direito e cai em nós Edis, é
fazer denúncia séria, traumatizaram os jovens, e revoltados, tem
lei para isso, mas vamos consertar. A Edil Kacia Maria
comentou que a Lei permite para atividades escolares, o
problema é como foi passado para a população o que acontece
aqui dentro; e a população tem que se inteirar disso, o que pode
e não pode; vem errado de anos e deixar, não permite mais,
nesse jeitinho brasileiro; vira uma bola de neve na situação
política que vive, é arrumar as coisas e andar direito; a lei
permite estudantil, e foram informados de inverdades, entende o
lado de cada um, mas fazer as leis certas, conivência é cômodo e
como reclamar da justiça de nosso país; andar certo para poder
exigir as coisas e o início da conversa toda foi que gostou do
Jurídico do Executivo, sem prejudicar e esse foi o início de sua
conversa. Em seguida, o Edil Paulo Roberto cumprimentou a
todos e comentou que tem que haver respeito entre todos, existe
o sim e não, chegar a um consenso, há discussão para que haja
entendimento consenso com respeito dos pares. Solicitou ao
Jurídico da Casa de Leis sobre um Projeto de Lei Legislativo na
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construção de um Memorial da Revolução de 32 – Guerra da
Itália, Queluz tem diversos combatentes e foi feito em frente à
Prefeitura e não tem mais e constar os nomes dos combatentes,
se fosse possível. Solicitou um Ofício para a Elektro, que na
Praça Mal Floriano troca de lâmpadas, está no escuro. Solicitou
um Ofício ao Executivo Municipal pela satisfação dos trabalhos
e atendimento aos seus requerimentos da iluminação nos Bairros
de Queluz. Solicitou na Rua Dr José Vicente – Bairro São Pedro,
perto da Isabel Guerreiro, a colocação de uma lixeira, e vai ficar
boa a lixeira que está sendo construída perto da Igreja, o
Executivo informou dos projetos no Alto do São Pedro, 80
metros de piso na Igreja, com banheiro para a Igreja e na
Escadaria do Zé Antônio com corrimão, então o requerimento é
para a lixeira para escoar os lixos no setor e por fim agradeceu a
Presidência e Edis. Em seguida, o Nobre Edil Carlos Mateus
cumprimentou a todos e gostaria de fazer umas Indicações e
depois fará seus comentários, as Indicações para não cair em
contradição ao que já disse; devido a sobrecarga de
requerimentos, porque pode não parecer mais dificulta um
pouco o trabalho das Secretarias; e primeiro quer dar os
parabéns a todo setor público que ajudou a fazer a festa de 1º de
Maio, maravilhosa, exemplo de dedicação do Esporte e Cultura,
o Prefeito e toda a população na torcida e aos times.
Parabenizou a Elektro, pois houve problema com a luz nas finais
e não era interno e sim externo, e a dedicação do funcionário
Marcão ou da própria Cia Elektro foi emergencial e resolveu o
problema, pois deu problema na fase da rua e parabéns da
população presente na arquibancada; as luzes se acenderam,
então chama de credibilidade, todos sabiam e não era do campo
e a arquibancada cheia e todos lá, então parabéns ao setor
público prefeitura e Secretarias e população que acreditaram no
trabalho da festa; e seu menino hoje fez 10 anos e não deu para
tirá-lo do 1º de Maio, vê os jogadores de Queluz, e acha que são
os profissionais da televisão; bons exemplos e está sendo
mostrado aqui no Plenário, e de todas essas distorções que se vê
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em Internet, por isso as pessoas vêm aqui e agora e devem vir
mais, para ter informações; e as que não tiverem ás vezes aqui,
por não poderem vir, todos os projetos estão no canal de
transparência da Câmara, escritas lá as atas, sem esconder e não
tem ata de mentira, está publicado unânime, vai entrar no Site e
não se deixem ser vítimas de mentiras, ressaltando e não sabe
qual o Vereador que falou; transparência e boa conduta e
exemplos e não deixa influenciar e parabenizou o Executivo
referente a SP 54 (Serra), e Cisne Branco, 6 km de estrada de
chão, isolada de nosso município e pouco usada, seus vizinhos
falaram que está um tapete, o Executivo não conseguiu fazer
tudo, mas devagar fará. O Edil Adalberto Rodrigues comentou
que em São Roque está um tapete. O Edil Carlos Mateus
comentou que diferente do que está acostumado, defender tese, e
posicionamento do Vereador com relação às críticas e a verbas
sentido geral, falou na última Sessão, mas, o Plenário está cheio
e repete e levem adiante, parece que é tendencioso receber verba
em ano de política, agora aparece, e é assim mesmo não dá para
fugir. Em 2017, orçamento da gestão passada, e esse ano como
primeiro ano, trabalha com planejamento nosso, duodécimo do
Legislativo em cima do Executivo; infelizmente ou felizmente
eleição da Presidência, Governador, Deputados e no 2º ano de
Governo chegam emendas, e vamos receber críticas no último
ano, ano eleitoral e sem fugir disso e conduzir. Ressaltou o
Nobre Edil que o Legislativo não faz, fiscaliza, participa, vai
criar Leis até mesmo que vai prejudicar o Munícipe, e nem tudo
o que o Vereador fizer vai agradar o Munícipe; impopular
certas horas, zelar pelos cofres públicos, com possibilidade do
erário arrecadar, faz parte do Legislativo, Vereador não é ele
quem faz, não é ele quem executa, saber e levar adiante, instruir
a cada dia que passa; vítimas certos comentários, perguntar
para a verdade aparecer. Solicitou o Edil um Requerimento
para a Nova Dutra, vem incomodando e não sabe quem falou
desses 40 metros de domínio da Nova Dutra, perto da Dadinha,
Guilherminho, limpar o gramado até às margens do canteiro,
17

então por que não toda a boca do túnel, frequência margens do
viaduto, passarela, se há possibilidade para cronograma, tem
contato com empresas privadas para isso; tirar peso da
Prefeitura, que tem deficiência nos serviços braçais, deixaria a
entrada bonita. O Edil Altair Carlos comentou que na Sessão
passada, fez, mas, agora com reforço, limpar, deixar limpo é a
favor. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade. O Edil Carlos Mateus
continuou com relação a que a Edil falou sobre harmonia na
Câmara Municipal - Vereadores e Executivo, isso é democrático,
ouvir e se colocar, não é da Comissão, mas os membros
entraram em acordo, democracia é isso, saber ouvir e falar;
existe diferença entre escutar e ouvir, tem diferença, ouviu/ouviu
e escutar é absorver aquilo; deu oportunidade e, ainda, veio
representantes da Escola de Samba do Morro e União da Vila,
dar parabéns iniciativa arrecadar verbas, e com certeza fazer
ano que vem um carnaval bonito, difícil é o dinheiro e não podia
deixar de falar, vemos isso e tomaram iniciativa com tempo
hábil, bonito para o ano que vem e os parabenizou. Apresentou
uma Indicação ao Executivo Municipal com relação a verbas
que o Executivo ganhou para calçamento e indica da
possibilidade e de fazer pesquisa antes, na Ladeira do Santo
Cruzeiro no Ronildo, consultar a população se querem; tem as
pedras, não é a maioria que quer, quer manter como patrimônio
e agradeceu a todos aqui, que estavam com alunos, onde a USP
fazendo visita aqui, cursam Turismo, início do Projeto Habit,
reconhecimento no Município, conquista da cidade já está sendo
assistida – MIT vão ajudar e agradeceu a presença de todos e
voltem. Após, o Nobre Edil Altair Carlos comentou sobre os
paralelepípedos soltos, tem bastante lugar assim, podem fundir o
motor dos carros, não só o que a colega Kácia indicou e não fica
caro. Quanto aos Projetos que vão ser votados e esse Projeto de
Lei nº 17/18, já existe em 2002/2003 tem a lei aqui somente
adequar e da Lei do IAFAM também, é procurar e mandar para
nós e saber o que vai votar aqui. Continuou fazendo uma
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Indicação para Elektro e Bombeiro, sobre as árvores próximas
até mesmo nos fios de alta tensão; já tem requerimento seu aqui
e procurando mais, no Supermercado São João, de fora a fora,
fio de alta tensão, podem levar choque e até morrer, onde os
coqueiros são um absurdo, o Corpo de Bombeiro olhar, se
passar uma criança ou um idoso; isso pode matar e o Prefeito
tomar providências, avisa que se acontecer vai tomar
providências; e sem resposta vai no Promotor. Quanto ao que
mencionou o colega Carlos Mateus, discorda, a respeito dos
Deputados correr atrás de verba, eles mandam a verba e perto
da eleição mandam mais ainda. O Edil Carlos Mateus comentou
que temos que acatar quase em ano eleitoral não tem jeito; é isso
que quis dizer. O Edil Altair Carlos continuou indicando aos
colegas tentar verba junto aos seus Deputados para o Asilo,
sempre em dificuldade; é a hora, ao seu ver. Continuou
comentando que o colega Paulo foi feliz na Indicação, não
costuma olhar, mas neste final de semana viu, um rapaz que se
chama Fabrício; colocou as estradas que vai para o Mirante
toda suja e falou dos Edis e o Paulo foi feliz e quer cópia e vai
encaminhar ao Fabrício. Continuou fazendo um Requerimento
ao Executivo e ao seu Jurídico, determinar sobre notas
regulares, bom
e muito bom aos funcionários que se
destacaram; e quando trabalhou no Forum recebiam avaliação e
lá tinha isso, no muito bom ganhava uma letra e aumentava o
ordenado; estudar no departamento, no caso pedreiros,
motoristas, como exemplo o Dito Gorila tinha seu caminhão
muito bem cuidado e nunca soube que recebeu aumento por
isso; se a pessoa cuida do caminhão, merece, do contrário pagar
também. Continuou o Edil Altair Carlos fazendo uma Indicação
ao Executivo e aproveitar a presença do Toró e equipe, convidálo para assumir como treinador do Queluz, em todas as
categorias e ao seu ver, é o melhor que tem em Queluz; como
treinador e foi um ótimo jogador; e “não está tão bom assim”, e
jogou com ele, era craque; e “não vai subir não” - poderia jogar
em time do Brasil, como o Dominique dedicado ao futebol,
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policial dedicado e amanhã tem reunião aqui com a Polícia e vai
sugerir pois ele vai se aposentar; e tem aluno que lembra dele
nas explanações na escola, isso é importante. E, está tudo bem e
tudo legal, mas tem que fazer um Requerimento de Urgência e
pediu a Presidência para colocar em Regime de Urgência para o
Plenário tomar conhecimento, de uma gravação que chegou em
suas mãos, a respeito de uma denúncia por sua pessoa feita na
Sessão passada e quer dar conhecimento aos Nobres colegas; e
não sabe o que os Nobres colegas vão fazer e tem seis meses e foi
atacado na última Sessão na hora em que estava acabando a
Sessão; e não gostou do que foi chamado; todos os Vereadores,
tem testemunha, e foi na Ata e na fita não tinha, mas os colegas
são testemunhas do que foram chamados aqui; não fala como
Vereador, mas o público que estava ali como pessoa, ofendeu
todo mundo; e vai tomar atitude e aqui agora vai provar que o
Vereador faltou com a verdade. Então solicitou a Presidência
colocar em Requerimento de Urgência para votação tem
gravação da denúncia por sua pessoa feita, o colega faltou com a
verdade e tinha prova, e a prova está aqui. A Presidência
indagou se o colega colocaria para ouvir? O Edil Altair Carlos
está pedindo para colocar em votação, e por para ouvir e
solicitou novamente a Presidência colocar em Regime de
Urgência e votação. A Presidência solicitou aos Pares para que
votassem o Regime de Extrema Urgência do colega Altair. O
Edil Paulo Roberto indagou da urgência conhecer qual teor? O
Edil Altair Carlos comentou para os colegas tomarem
conhecimento do teor e por em Regime de Urgência para colocar
isso aqui é só votar sim ou não. A Presidência colocou
nominalmente aos Edis que votaram a favor e somente Edil
Kácia Maria declarou que não. O Edil Altair Carlos colocou
para todos ouvirem o Áudio – “Gustavo contato da moça da
mudança e o dia que vai fazer dar um toque para ela”– “Ailton
ao Gustavo - o Armando até agora não falou nada comigo...” –
“Gustavo - beleza Ailton vou passar para ela aqui obrigado”.
“Ailton – Gustavo acertou a mudança da moça da Palha está
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tudo certinho... e o “Edil Gustavo agradeceu ao Ailton pela
atenção e se precisar de algo está à disposição, muito obrigado e
boa tarde” (Áudio fará parte integrante da Ata ao final). O Edil
Altair Carlos comentou que houve essa mudança a pedido dele
para uma moça da Palha e levou para cima da estrada do
Custódinho e como disse naquele dia, houve o pedido dele esse
ano ainda, e vai encaminhar isso ao Promotor. A Presidência
comentou que votamos a Extrema Urgência para o Edil passar a
gravação. O Edil Altair Carlos comentou que fez requerimento
de Extrema Urgência e agora já foi; e comentou que fomos
chamados de corja e não sabe se concordaram com isso e vai
tomar providências também, com Advogado e vai entregar na
mão do Promotor, porque não é corja e isso nunca foi, tem 47
anos de Forum e antes disso trabalhou cinco anos no Banco; e a
sua vida todos sabem e sua vida sempre foi ajudar os outros; e
não é corja e não admite que o chamem de corja e vai responder
perante o Promotor. Em seguida, o Nobre Edil Luis Gustavo
cumprimentou a todos e comentou ser importante o
comparecimento das pessoas aqui para acompanharem o dia a
dia o trabalho na Casa de Leis, e o que vem ocorrendo ao longo
desse mandato aqui e tudo isso que está acontecendo hoje aqui é
válido; tornar transparente as ações dentro desta Casa; e quer
alterar na sua resposta e solicitar a Presidência que ele
encaminhe também para o Promotor o Projeto de Lei do
Município que dispõe sobre a realização de serviços com
caminhões e ônibus do Município a particular, que trata
exatamente disso e que está sendo denunciado pelo Nobre
Vereador; encaminhe também e se tem alguma irregularidade
encaminhe anexo a Lei também que está sendo aprovado pelo
Município; e acredita que em momento nenhum visou benefício;
simplesmente uma pessoa de uma família carente que solicitou e
quando foi indagado na sessão anterior, se teria realizado
mudança também, e nunca mudou para lugar nenhum e não
usou em seu favor; mas concorda plenamente que seja
encaminhado para o Ministério Público, porque acredita que
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quem não deve não teme; assume as suas responsabilidades,
inclusive tem uma Lei e se está errado, e está gravado que tem
autorização do Chefe do Transporte, do funcionário e irmão do
colega, e com autorização do prefeito consigna aqui; e isso vem
de encontro a todos os ataques que vem sofrendo ao longo desse
ano aqui por parte da administração, isso é uma coisa de cunho
pessoal e já tinha conhecimento de tudo isso que iria acontecer;
e não sabia qual o Vereador que teria a cara de pau de fazer isso
ai. O Edil Altair Carlos solicitar constar em Ata. O Edil Gustavo
comentou que vai constar; e isso quer consignar que realmente
está no caminho certo de lutar pela população e lutar contra as
coisas erradas que vem acontecendo, inclusive de denúncias suas
e que já foram alvo até mesmo de bloqueio de bens do Executivo
e Pastas; e não entrou na política para usufruir tipo de
vantagens, podem pesquisar se está pleiteando cargo ou fazendo
lob, e a sua política aqui é dedicada a todos os munícipes aqui; e
não está fazendo política para lhe abrir portas da sua empresa
como foi sugerido pelo chefe do Executivo e maneirar a
conduta, e admira sim a audácia do Nobre Vereador que está ai
fazendo um mandato de tampão, para votar sobre uma matéria
que é as Contas de 2012 que foi alvo de denúncia sua no
Ministério Público, e consignar aqui que não é competência
dessa Casa de Leis e inclusive vai encaminhar o Decreto que
será votado para o Promotor, então acha ótimo que as máscaras
das pessoas caem, e votou favorável sim e não teme e não está
fazendo nada de errado; inclusive podem continuar fazendo um
pente fino na parte de sua Empresa e sabe que será feita;
fiscalizem tudo o que quiserem fiscalizar; porque não tem o
rabo preso e não vai parar, deixa bem claro para vocês que sua
luta é pela população; pelo bem estar e conscientizar as pessoas
para que não sejam feitos de palhaços; que vive através do pão e
do circo; que tem política séria, e atenda as demandas da
população, então acha muito pertinente tudo o que foi feito aqui
hoje; e em nenhum momento, isso só vai engrandecer o trabalho,
fica contente que isso tenha acontecido; sabe de quem é o mando
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disso aí e que seja tomadas as providências e se possível se
estiver errado casse o seu mandato, cassado com maior prazer; e
se fez foi no intuito de ajudar uma pessoa; ao contrário usufruir
vantagem alguma; ao contrário de muitos que usurpam
máquinas públicas em benefício próprio, e já é denúncia,
maquinário que vai ser votado aqui para serviços em divisa fora
da cidade, e vocês não tem conhecimento; coisas por trás de tudo
isso, o futebol foi só artimanha, e não sejam feitos de palhaços é
o que pede a todos; se conscientizem e lutem por uma Queluz
melhor, todos nós temos que fazer, isso é obrigação, porque
essas crianças que vem por ai vão sentir as consequências do
desmando, inclusive parabenizar pela aquisição do prédio do
Desque que era da Santa Casa e foi vítima de má gestão
anteriores; toda uma dívida em cima dela, vários políticos
passaram por ali e fizeram de cabide de emprego e o Município
teve que pegar o dinheiro da estação para adquirir um
patrimônio que era da cidade, pois iam perder; não está fazendo
gestão e bater palma e fazer o que é certo, cobrar daqui para
frente tudo o que foi feito de errado; e infelizmente não tem
como mudar e vamos mudar daqui para diante e pede a todos
pessoalmente aos jovens que estão ai; se conscientizem e não
entrem nessa política barata, vantagens e empregos, promessas e
isso não leva a lugar algum; precisamos é como o Fernando
falou emprego para a população, oportunidades, e olhem os
jovens entrando no crime, é justo? Precisa de um incentivo para
Cultura e Esporte e sempre participou e vai continuar
participando e precisamos de mais; cobrar mais e não se
contentar com pouco; se olhar detalhe por detalhe vão ver, a
gestão faz isso mostra o que quer e coisas que não quer que
vejam; comecem ir além, olhar além do que está acontecendo,
isso que pede, senão o trabalho aqui acaba sendo em vão; tem
professores vítimas de perseguição, teve benefício retirado para
ampliar o cabide de emprego, pessoas que tiveram retirado de
sua renda R$ 1.400,00, da noite para o dia; não olhar somente
para o próprio rabo e dá a mão a palmatória e se errou, espera
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que o Ministério Público tome o procedimento e se for o caso o
casse, temos que assumir alguma coisa que faz de errado; e
reconhece foi um pedido sim para um munícipe carente, assim
como trata a disposição da Lei e será votado na 4ª feira e pede
que venham para que o contraditório seja apresentado aqui, não
tem justificativa, isso unicamente com o intuito de denegrir sua
imagem, e podem ter certeza aos Edis, estará vigilante e
acompanhando de perto, e espera que nenhum dos Edis ocorra
em nenhuma falta e nada de errado e faça e faça valer o
mandato dos Senhores para fiscalizar e cobrar melhorias é para
isso que estamos aqui e saímos de nossas casas e levantou hoje à
uma da manhã e já foi em Sorocaba e voltou e está aqui
trabalhando pela nossa cidade; e tem que ser voluntário e
participativo e respeitar as pessoas que estão ai. A Edil Kácia
Maria comentou que desde que começaram a campanha
eleitoral, já trabalhava com o colega; desde então vem sofrendo
vários ataques pessoais, e já propuseram a provar o que falam;
não sabe como e quando; espera que provem e acredita nas
atitudes do colega e trabalhamos juntos; trabalha em prol do
município e acredita na sua boa vontade; e se o colega errou
espera que pague e independente de quem seja; e mesmo como
seus pais como foi criada; e que pague todos, e a partir do
momento que o acusaram e se cumpriu algum serviço irregular
sem a ordem do chefe, ou então o chefe deu a ordem irregular;
funcionário que fez isso e o Executivo autorizou; por todos na
mesma roda; não foi somente o colega que errou; foi um todo e
espera que o Ministério Público veja e condene todos, erro de
todos, percam cargos e sejam exonerados, errado todo mundo;
tanto é ladrão que rouba como quem segura a escada. O Edil
Gustavo comentou que concorda e que está sujeito a pagar e
assumir por seus atos e a partir do momento que entra na vida
pública está sujeito ao ataque; e não vai se intimidar e não vai se
calar; será o combustível e vai adiante, e espera que o Senhor
Altair faça nesse breve período que está aqui nessa Casa de Leis
faça valer todo o legado das boas informações que temos do
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Senhor, se faça presente, cobre, não fique fiscalizando coqueiros.
O Edil Altair Carlos solicitou um aparte. O Edil Gustavo não
concedeu e continuou que o Senhor faça valer, pois no alto da
sua idade, tem idade para ser meu pai. O Edil Altair Carlos
comentou que poderia ser seu avô. O Edil Luis Fernando
solicitou à Presidência pela ordem por favor. A Presidência
chamou os Edis por favor. O Edil Gustavo comentou de votar e
por tudo em pratos limpos com uma resposta positiva e tem seu
apoio a ação no Ministério Público e com a Lei nº 017/18, que
será votada e vamos ao que interessa porque a população não
está aqui para ver circo; e sim numa política que vá no interesse
de cada um deles; que tem reclamação e reivindicações e
reclamar não é dizer que está errado não; é querer melhoras e
até dentro da casa da gente pode melhorar; não é bater palma e
falar que está tudo bom; como exemplo a Presidente como
empresária está sempre em busca de melhorias, apesar de ser
uma referência hoje na Dutra; e críticas não é para denegrir,
mas para poder buscar algo melhor e deixou consignado isso ai.
Aproveitou o Nobre Edil Gustavo para fazer uma Indicação
para colocação da Placa no Alto Santo Cruzeiro de “Geraldo
Nascimento”, a pedido do Nene Carrapicho. Indicou ainda,
limpeza no Rio Verde para o Executivo atender, no ano passado
atendeu a reivindicação, na parte de trás da padaria do
Paulinho e ele quem pediu. Comentou que chegou ao seu
conhecimento da reclamação de mães, sobre o benefício do Bolsa
família e outros programas, nas atividades do – CRAS, quando
tem algum tipo de dança são pressionados a pagarem pelas
roupas, e já são assistidos por programas; então o Executivo dê
atenção especial, no custeio dessas roupas e eventos que
abrilhantam tanto as apresentações do CRAS; que não tem
condições pelo custo alto e se procede a informação? Se
acontece? Quais providências a serem tomadas? A Presidência
colocou em discussão ao requerimento de informação sobre
custear eventos no CRAS e se é verdadeiro e qual medida
adotada? O Edil Altair Carlos foi contrário ao requerimento,
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sendo aprovado nominalmente pelos demais presentes. O Edil
Gustavo apresentou um Ofício juntamente com a colega Kacia
sobre solicitar a Diretora da Creche, no sentido de acompanhar
as atividades da Creche, recebeu uma resposta referente aos
trabalhos e quer acompanhar in loco; disponibilizar data, para
vistoriar lá período integral. Solicitou um Requerimento de
Informação ao Diretor de Esportes sobre a Quadra da Palha,
fechada aos domingos ou começar a ficar fechada, então o
porquê aos finais de semana, se for verdade. Em discussão e
votação o Edil Altair Carlos foi contrário, sendo aprovado
nominalmente pelos demais presentes. O Edil Gustavo solicitou
um Requerimento para o CRAS para informação sobre
fornecimento de alimentação para as crianças do Judô, antes e
depois e se é para alguns ou todos? Os Edis João Batista e Altair
Carlos foram contrários, sendo os demais Pares favoráveis com
votação nominal. O Edil Gustavo solicitou um Requerimento
para a Diretoria de Esportes, do projeto futebol um ano sendo
executado e mães reclamaram que não foi disponibilizado
nenhum tipo de competição, só treinamento, como no Judô e
Capoeira que saem, segundo mães futebol não está saindo
adeptos às modalidades, saber ganhar e perder, ensinar isso
para as crianças. O Edil Altair Carlos no aparte comentou que
na Sessão passada, elogiou o Toró porque ele levou para
disputar, e foi Vice-campeão, pouco treino e como não tem
disputa?, tem disputa sim e então vota não. O Edil Gustavo
comentou que somente para esclarecer que o Projeto Futebol é
com parceria com a Prefeitura e o Toró é trabalho e parte social
e o da Prefeitura partiu do Bairro da Palha, perguntar não faz
mal a ninguém, é pertinente. O Edil Carlos Mateus votou contra
também, em razão do excesso de requerimento; se pegar todo
disse e me disse e trazer, deve procurar pesquisar antes de
trazer aqui, por isso a sobrecarga. Em discussão foi o
requerimento aprovado nominalmente pelos demais pares. O
Edil Gustavo solicitou um Requerimento sobre pontos
eletrônicos disponíveis nas repartições públicas, pontos
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eletrônicos algumas tem outras não, tem caderno de ponto e
saber do Executivo quando vai disponibilizar e tem funcionário
que chega a hora que quer, segundo informações. O Edil
Adalberto Rodrigues indagou onde tem? O Edil Gustavo
comentou que Almoxarifado e Prefeitura tem. Em discussão e
votação o Edil Adalberto Rodrigues declarou votar não, pois
tem ponto sim; e os Edis João Batista, Altair Carlos, Carlos
Mateus e Luis Fernando foram desfavoráveis, sendo rejeitado o
pedido. O Edil Gustavo mencionou que seja feito de forma
individual, solicitando a Secretaria providenciar e já há um
entendimento do STF, que hoje em dia não precisa mais da
deliberação dos Senhores, seja feito de forma individual. O Edil
Gustavo reiterou sobre o calçamento no Romildo, um pedido até
do colega Carlos Mateus, como Indicação, no calçamento da
Rua do Santo Cruzeiro; reivindicação muito antiga dos
moradores e bate no kart; pedido seu no ano passado e reforçar
junto com o Vereador; e nas emendas que virão ter atenção, vai
ser vitória. O Edil Carlos Mateus comentou ser prudente, fazer
a pesquisa, como na Ladeira Morta e colocar asfalto vai ter
crítica, se a maioria concordar. O Edil Gustavo desejou boa
noite e pediu desculpes a todos e parabéns a todos, compareçam
na Sessão Extraordinária, projeto de interesse de todos dos
ônibus escolares. O Edil Carlos Mateus solicitou à Presidência
para se ausentar por instantes. A Presidência concordou. O Edil
Altair Carlos comentou que o colega foi para Sorocaba e voltou
para trabalhar como voluntário; e voluntário não recebe e é
pago e bem pago; e cara de palhaço pede desculpas a todos,
nenhum dos colegas tem cara de palhaço; não são obrigados a
sair atrás do que o Prefeito faz; é os Vereadores que tem que
fazer e ninguém aqui tem cara de palhaço. O Edil Gustavo
comentou que controle social faz parte também de cada cidadão,
os Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público e a
população e que fazem parte do controle externo, tem
responsabilidade sim, não pode somente reclamar e tem os
mesmos direitos de chegar na Prefeitura e fazer requerimento e
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são obrigados a responder, se tiverem duvidas fazer
requerimento na Prefeitura, e pedem se sentirem lesados, ou de
maneira equivocada, fotografe, filme e mande em seu Whatsapp
para tomar providências. Em seguida, a Presidência no uso da
oratória cumprimentou a todos e pediu desculpas a todos pelos
desentendimentos ocorridos aqui e faz parte, e quer deixar
registrado e foi enviada ao Município verba do Deputado Vaz de
Lima para a Saúde a compra do veículo para Hemodiálise, uma
prioridade para nós. Aproveitou para fazer uma Indicação ao
Executivo da Emenda que veio de sua solicitação ao Deputado
Helio Nishimoto para infraestrutura; e a colega Kacia falou,
parte dessa verba, escadão na Rua do Bairro São Geraldo,
infraestrutura e melhoria no muro de arrimo. Solicitou um
ofício para a Sabesp, sobre bueiro entupido na Palha I (início),
onde tem crianças brincando. Parabenizou os organizadores do
Torneio 1º de maio, tradição, participação, festa bonita, jovens
participaram e parabenizou ao Toró pela iniciativa e lerá a sua
nota se mandar. Comentou a Presidência para deixar
consignado da falta de respeito entre nós, não somos todos nós
letrados e entender tudo, alguns acabam sendo alvo de deboches,
respeitar o limite de cada um, os votos que temos vem de pessoas
humildes que acreditam, buscar fazer e correr atrás e muito lhe
entristece ver os Senhores debochando da palavra do outro, é
triste e feio; importante o pedido do Munícipe e pedem atenção e
socorro, entristece, a atitude de algum dos Senhores e ainda,
agradeceu a presença de todos, envolvimento dos jovens com
política é importante, buscar o melhor, Queluz é uma cidade
pequena de 12 mil habitantes; uma guerra política, alguns
gostam disso e não é sadio, sadio é reconhecimento e a política
não é feia, o Município é pequeno, é uma pessoa que no passado
não acreditou no esporte, teve filha drogada em casa e não
incentivou, importante incentivo; chateia, não pode arcar com
despesa, mas pode fazer a diferença, correta sim, e jeitinho
brasileiro vai ter infelizmente, está na cultura; planta semente e
todos pensam de cada forma e fica aqui sua palavra da noite e
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pediu desculpas e voltem, é maçante, suportando coisas que não
são do interesse do coletivo, crianças e adolescentes. Por fim,
apresentou os avisos finais da 8ª Sessão Ordinária de 21-05-18,
às 19 horas e ainda a 1ª Audiência Pública da Polícia Militar dia
08 de maio, às 15 horas aqui, é participar, ouvir e ver sugestão
de grande valor. Comunicou ainda a 19ª e 20ª Sessão
Extraordinária do dia 09 de maio, às 18 horas. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a 7ª Sessão Ordinária de 07 de
maio de 2018, às 22 horas, na Sala das Sessões Drº João
Monteiro da Silva.
Presidente:
1º Secretário:
(assinada no original)
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