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ATA DA 25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
 

Aos dezoito dias do corrente mês de junho de dois mil e dezoito, 

às vinte e uma horas e vinte e seis minutos, na Sala das 

Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a 25ª Sessão 

Extraordinária 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, com o comparecimento 

dos seguintes Vereadores: Sr. Adalberto Rodrigues da Silva, 

Kácia Maria Nemetala, Paulo Roberto da Silva e Silvio José 

Bueno, e os Edis: Carlos Mateus Gomes Garcez e Luis Gustavo 

Silva Ribeiro. Estando ausente o Nobre Edil Luis Fernando 

Paulino. (Autorizada e Justificada em Plenário). Em seguida, 

foram votados: 1º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 007/18, de 

autoria da Mesa Diretora que “Altera a Lei nº 671/14, e dá outras 

providências”, (c/ respectivos Pareceres). Em 1ª discussão o Nobre 

Edil Luis Gustavo comentou ser mais um Projeto polêmico, que 

deliberamos e parece que o requerimento partiu dos funcionários 

da Casa e mais uma vez vai de encontro aquilo que falamos dentro 

dessa Casa que não era o momento de dar esse reajuste de 20% dos 
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servidores; tanto é que os mesmos fizeram o requerimento 

solicitando para abaixar, porque automaticamente aumentaria a 

gratificação, e o que se pede aqui  é que as coisas sejam feitas com 

bom senso, no contexto geral e analisar toda a situação; são poderes 

independentes mas o repasse vem da Prefeitura, não acumula aqui 

tem que devolver. Comentou ser lamentável ter se deliberado 

acerca de 20 dias; e agora novamente para poder abaixar 

gratificação da Comissão de Licitação que considera imoral, 

pagamento período integral, compras feitas no início do ano; e após 

troca de Presidente e ficam recebendo gratificação o ano inteiro de 

25% em cima do salário; e enquanto isso o Vereador não tem 

veículo para se locomover depende de autorização; lamentável que 

isso venho ocorrendo e parabeniza aos servidores sensibilizaram no 

apelo, digno de aplauso e  nada tem a ver com isso, trabalho é 

irrepreensível; capacidade técnica e atendimento nada a reclamar, 

mas prezar pelas boas coisas. O Edil Silvio Bueno comentou que 

não participou das Sessões e se afastou de tudo, mas já vem 

defasado há anos e mostra que os funcionários tiveram bom senso, 

parabenizou aos funcionários e justo o aumento que tiveram, é isso. 

O Edil Carlos Mateus comentou que é moral o ato dos funcionários, 

momento algum adequação do salário que estava defasado há três 

anos como citamos em Sessão, tratar de maneira imoral; e é moral 

atualizar, e não sabe se deve, mas deixará para outra hora; e mais 

uma vez  são contradições em se tratando de orçamento;  é a favor e 

os funcionários estão de parabéns e merecem sim, competentes e se 

desdobram para nos atender, o Projeto é moral e nós não somos 

imorais. A Edil Kácia Maria comentou que complementando o que 

o Edil Gustavo falou e concorda com o Projeto e partiu dos 

funcionários da Casa, em torno da polêmica que foi criada na 

última aprovação; não ter dois pesos e duas medidas, bonita a 

atitude dos funcionários aqui; e o Executivo não pode ter gastos, 

está segurando a corda, as Emendas não vem e os Deputados falam 

que estão dando; embora concorde com a defasagem que vem tendo 

no aumento devido pela Lei, cada um regido por uma lei; acredita 

que os funcionários colocaram a mão na consciência, podem não ter 

tido o reajuste, mas recebem Vale Alimentação de R$ 500,00, 

metade do salário, dá uma compra boa, não desmerecendo o serviço 

dos funcionários que sempre lhe tratam muito bem e sempre 

imparciais,  mas, de acordo com a realidade econômica; é bonito 

mesmo e os funcionários reconhecem que a situação não é para 
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gastos, pois o dinheiro deve voltar ao Município. Do carro 

mencionado pelo Vereador Gustavo; nós Vereadores, como 

exemplo sai pela 3ª vez em seu carro, e tem gastos e tira do seu 

bolso; sai para melhorias para a cidade; e se comprado o carro em 

um ano, vai continuar a devolver o dinheiro para o Município, o 

aumento do salário dos funcionários é para a vida toda; analisar a 

situação no Impacto na Casa, e volta a falar aos funcionários da 

medida nobre e digna, pois esta Vereadora e o Gustavo votaram 

contra, pois não era a hora, e os funcionários mostraram que não 

estão sozinhos, no que é justo e correto. Em 1ª discussão e votação 

foi o Projeto de Lei Legislativo nº 007/18, aprovado nominalmente; 

2º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 008/18, de autoria da Mesa 

Diretora que “Altera a Lei nº 658/14, e dá outras providências”, (c/ 

respectivos Pareceres); (APROVADO NOMINALMENTE); 3º) 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO DO PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 009/18, de autoria da Mesa 

Diretora que “Altera a Lei nº 607/13, e dá outras providências”, 

(c/respectivos Pareceres); (APROVADO NOMINALMENTE);4º) 

1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE 

LEI Nº 028/18, de autoria do Executivo Municipal que “Cria o 

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR, e dá outras 

providências”; conforme OF GP/SMAJ Nº 133/18 – REU, (c/ 

respectivos Pareceres). O Edil Silvio Bueno comentou ser muito bom 

o Projeto, verba para o Turismo e documentos em dia. Em 1ª discussão 

e votação foi o Projeto de Lei nº 028/18 (APROVADO 

NOMINALMENTE); 5º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

006/18, de autoria do Executivo Municipal que “Exclui e cria 

cargos na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 

Queluz”; conforme OFGP/SMAJ Nº 133/18 – REU, (c/ respectivos 

Pareceres). Em 1ª discussão o Nobre Edil Luis Gustavo declarou em 

seu ponto de vista no Parecer, essa alteração na nomenclatura dos 

vigias para outras funções e enquanto o sistema de monitoramento 

pela Prefeitura a ser instalado é grande prejuízo, patrimônio 

público tem equipamentos, escolas, postos precisa desses 

profissionais, até ser instalada a rede de monitoramento que  não é 
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barata, tem que ter gente acompanhando no caso de emergência e 

não cita e extingue o cargo de Vigia, não tem perda no salário, e na 

questão do salva-vidas, não sabe quantos são; acabou de ser 

inaugurado o projeto Queluz mais Esporte, e a piscina pública 

voltando ao funcionamento já está em fase final, tratamento água, 

precisa salva-vidas, então pede vista do Projeto do Executivo para 

mais informações; entrou com regime de extrema urgência e reflete 

na vida dos servidores públicos concursados, tem que ter 

responsabilidade para deliberar isso ai; a ideia boa, pensar no 

patrimônio, segurança de todos, está ali o patrimônio. Comentou o 

que ocorreu na cidade de Piquete, onde o Prefeito foi cassado, onde 

deixou o prédio abandonado; e clama pela volta do funcionário 

logo, salva vidas é essencial e também a função do vigia, precisa ser 

mais claro, qual medida adotada, prazo; então quer vista. O Edil 

Silvio Bueno comentou que o Edil tem razão e indagou de se colocar 

Emenda, extintos os cargos ao implantar a câmara; mas como 

substituir os salva vidas. O Edil Luis Gustavo solicitou um recesso 

de cinco minutos que foi concedido pela Presidência às 21:50 horas. 

No retorno às 22 horas, a Presidência comentou do pedido de vista 

do Vereador Gustavo e colocou em votação ao Plenário e foi 

aprovado nominalmente, ao Projeto de Lei Complementar nº 

006/18, de autoria do Executivo Municipal. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a 25ª Sessão Extraordinária. Sala das Sessões Drº 

João Monteiro da Silva, em 18 de junho de 2018, às 22:01 horas. 

Presidente: 

1º Secretário: 

 

(assinada no original). 


