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

Aos seis dias do corrente mês de agosto de dois mil e dezoito, às
dezenove horas e quinze minutos, na Sala das Sessões, Drº João
Monteiro da Silva, realizou-se a Décima Primeira Sessão Ordinária
da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura
do Segundo Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência da
Senhora Paula Elias da Silva e Secretariada pelo Nobre Edil João
Batista Ribeiro Filho (1º Secretário), com o comparecimento dos
seguintes Vereadores: O Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Silvio José
Bueno, 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: VOTAÇÃO DA ATA DA

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/06/18;VOTAÇÃO DA ATA
DA
25ª
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE
18/06/18;VOTAÇÃO DA ATA DA 26ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 18/06/18;VOTAÇÃO DA ATA DA
27ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04/07/18;VOTAÇÃO
DA ATA DA 28ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
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04/07/18;VOTAÇÃO DA ATA DA 29ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 04/07/18;VOTAÇÃO DA ATA DA
30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17/07/18;VOTAÇÃO
DA ATA DA 31ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
17/07/18;VOTAÇÃO DA ATA DA 32ª SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 17/07/18, e que foram aprovadas
nominalmente e por unanimidade; 1º) MOÇÕES DE PESAR, de
autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva e demais
Pares. ASSUNTO: Passamento do Sr. João Batista da Silva e
da Sra. ROBERTA MAGALHÃES PRATA ARRUDA e
JOÃO PEDRO DO AMARAL (Popeye). DESTINO:
Familiares Enlutados; 2º) MOÇÃO DE PESAR, de autoria do
Nobre Edil Paulo Roberto da Silva e demais
Pares.ASSUNTO: Passamento do Sr. SEBASTIÃO VIANA.
DESTINO: Familiares Enlutados;3º) MOÇÃO DE PESAR,
de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno e demais Pares.
ASSUNTO: Passamento da Sra. APPARECIDA DOS
SANTOS e do Sr. Edmo Vieira Braga-DESTINO: Familiares
Enlutados. Em discussão o Nobre Edil Silvio Bueno comentou
que são todos queluzenses e que fizeram parte da família
queluzense e vão deixar saudades, como todos os Edis é mais
que correto dar essas Moções de Pesar aos familiares. O Edil
Adalberto Rodrigues falou em nome dos falecidos e junto com
os Vereadores e o que podemos fazer é isso, dar a Moção de
Pesar. Em discussão e votação foram as Moções de Pesar
aprovadas nominalmente e por unanimidade; 4º) MOÇÃO
DE APLAUSO, de autoria dos Nobres Pares Silvio José
Bueno e Paulo Roberto da Silva. ASSUNTO: Aplausos a
servidora da Fisioterapia Magda DESTINO: Homenageada.
Em discussão o Nobre Edil Silvio Bueno comentou ser a
primeira Moção de Aplauso que fala aqui, não é de dar
Moção de Aplauso, pois faz Fisioterapia e desde que essa
moça entrou vê, mudou o ambiente lá; entra na Fisioterapia
está limpo, coisa que não era; ela assumiu há um ou dois ou
três meses, tudo limpo, entra no banheiro tudo limpo, e é o
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local que vai visitar e acha que está perfeito, infelizmente já
não é mais a Fisioterapia, foi para a Santa Casa; e onde
estava a limpeza era impecável e por essa moça, e já teve
outros funcionários e está há um ano fazendo Fisioterapia e
não teve funcionário como ela; e não era a limpeza que é,
produto tinha para limpar e ninguém fazia e cai naquilo que
fala; quando a pessoa quer trabalhar direito, prestamos
atenção e merece a Moção de Aplauso. O Edil Paulo Roberto
comentou que a Magna para quem não conhece trabalhou na
Padaria da Lúcia por muitos anos; e estava numa situação
meio difícil e desempregada e surgiu essa vaga e, foi até o
Prefeito e Vice-Prefeito e que daria prioridade para essa
Senhora; para sua pessoa é motivo de muita alegria, indicar
uma pessoa igual a Magda sua vizinha há muitos anos, pessoa
limpa e gosta de limpeza, está no lugar certo e a Moção de
Aplauso é mais que merecida; fica satisfeito, primeiro por ter
uma visão da Magna, não somente na Fisioterapia e trabalha
aos sábados na Santa Casa, que é completamente diferente a
limpeza, esforço da funcionária que trabalha com dedicação.
Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso aprovada
nominalmente e por unanimidade; 5º) REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÃO Nº 109/18, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo Silva Ribeiro.ASSUNTO: Calendário de Vacinação.
DESTINO: Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão o
Nobre Edil Gustavo declarou que o presente requerimento é
de muita importância, devido ao ressurgimento de algumas
doenças que estavam praticamente extintas no território
nacional e gostaria de contar com o apoio de todos. Em
discussão e tem que estar sempre em alerta e pedir
informação com referência ao calendário de vacinação de
nossas crianças e se está tudo ok; adotar medidas antes que
tenha algum problema e conta com o apoio de todos. Em
discussão e votação foi o requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade; 6º) INDICAÇÃO Nº
069/18, de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno.
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ASSUNTO: Viabilizar supervisor eletrônico. DESTINO:
Executivo Municipal; 7º) INDICAÇÃO Nº 070/18, de autoria
do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro. ASSUNTO:
Colocação de lixeiras comunitárias. DESTINO: Executivo
Municipal; 8º)INDICAÇÃO Nº 071/18, de autoria do Nobre
Edil João Batista Ribeiro Filho.ASSUNTO: Pintura de
amarelinhas e adoção de Geloteca. DESTINO: Executivo
Municipal; 9º) INDICAÇÃO Nº 072/18, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro. ASSUNTO: Pontos de luz
Bairro São Geraldo. DESTINO: Executivo Municipal; 10) 2ª
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO
Nº 003/18, de autoria da Mesa Diretora que “Denomina “Conjunto
Esportivo do Bairro da União PEDRO ANTÔNIO GAGGINI
(Pedrinho)”; (c/ respectivos Pareceres). Em 2ª discussão e votação foi o
Projeto de Lei Legislativo nº 003/18, aprovado nominalmente e por
unanimidade; 11) (LEITURA OFÍCIO PC Nº 189/18) PARA A
SUSPENSÃO DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 010/18, de
autoria dos Nobres Pares João Batista Ribeiro Filho e Luis Fernando
Paulino, que “Denomina a estrada que dá acesso a Fazenda Regato
como “Estrada Municipal Antônio Marins” e dá outras providências”;
12)LEITURA DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 011/18, de
autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a extinção de cargo em
comissão no âmbito da Câmara Municipal de Queluz”; (c/ 02 Sessões
Extraordinárias para o dia 06/08/18, após a 11ª Sessão Ordinária); 13)
OFÍCIO GP Nº 327/18, responde ao Requerimento nº 090/18, de
autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre informações dias de
funcionamento da Quadra de Esportes Bairro Palha;14) OFÍCIO GP
Nº 328/18, responde ao Requerimento nº 089/18, de autoria do Nobre
Edil Luis Gustavo, sobre reclamação referente ao pagamento das
roupas para apresentações realizadas pelo CRAS;15) OFÍCIO GP Nº
329/18, responde ao Requerimento nº 088/18, de autoria do Nobre
Edil Altair Carlos, sobre avaliação em ficha funcional dos servidores;
16) OFÍCIO GP Nº 329/18, responde ao Requerimento nº 075/18, de
autoria do Nobre Edil Altair Carlos, sobre informações valor
percebido por aluguel de espaço na Rodoviária do Município; (c/
anexo);17) OFÍCIO GP Nº 339/18, responde ao Requerimento nº
093/18, do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre inserção de
braços de luz e colocação de postes ao final da Rua Benedito Duarte no
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Bairro Santo Antônio;18) OFÍCIO GP Nº 343/18, responde ao
Requerimento nº 073/18, do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina,
sobre informações transporte no período de 2013 a 2016, com anexos;
19) OFÍCIO GP Nº 346/18, responde ao Requerimento nº 099/18, do
Nobre Edil Silvio José Bueno, sobre informações da Secretaria
Municipal de Obras; 20) OFÍCIO GP Nº 348/18, responde ao
Requerimento nº 097/18, do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre
calçamento na Rua Benedito Duarte no Bairro Santo Antônio; 21)
OFÍCIO GP Nº 349/18, responde ao Requerimento nº 100/18, do Nobre
Edil Luis Gustavo, sobre aquisições realizadas nas Empresas NA
ROCHA E TIJOTEL com anexos; 22) OFÍCIO GP Nº 350/18,
responde ao Requerimento nº 105/18, do Nobre Edil Luis Gustavo,
sobre gastos de combustível no período 2012 a 2017 com anexos; 23)
OFÍCIO GP Nº 351/18, responde ao Requerimento nº 098/18, do Nobre
Edil Paulo Roberto da Silva, sobre reparo em pontes da estrada Bela
Aurora; 24) OFÍCIO GP Nº 353/18, responde a Indicação nº 058/18, de
autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, sobre passagem
de máquina no bairro Cascata; (c/anexo); 25) OFÍCIO GP Nº 354/18,
responde a Requerimento nº 103/18, de autoria do Nobre Edil Luis
Gustavo Silva Ribeiro, sobre informações objeto de doação do Hospital
Albert Einstein; (c/ anexo); 26) OFÍCIO GP Nº 357/18, responde aos
seguintes expedientes: Indicação nº 016/18, do Nobre Edil Paulo
Roberto da Silva, sobre inserção de poste de luz ou religação de
holofote na entrada da Santa Casa de Misericórdia; Indicação nº
027/18, de autoria do Nobre Edil Altair Carlos, sobre recolocação de
grades próximo às residências do Bairro São Geraldo; Indicação nº
019/18, do Nobre Edil Altair Carlos, sobre inserção de proteção em
locais abaixo mencionados; Indicação nº 028/18, do Nobre Edil Altair
Carlos Monteiro Prina, sobre estudo para marcação de data para
retirada de entulho no Município; Indicação nº 037/18, do Nobre Edil
Altair Carlos Monteiro Prina, sobre inserção de grades e reposição de
lâmpadas nos holofotes pertencentes ao viaduto Turíbio Rosa; 27)
OFÍCIO GP Nº 359/18, responde aos seguintes expedientes: Indicação
nº 035/18, do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina, sobre analise e
possibilidade de criação de projeto para distribuição de água no bairro
da Cascata; Indicação nº 033/18, de autoria do Nobre Edil Carlos
Mateus, sobre mutirão de limpeza no córrego que corta o bairro do
Fogueteiro; Indicação nº 047/18, do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre
analise de verbas recebidas para calçamento; Indicação nº 055/18, do
Nobre Edil Carlos Mateus, sobre realizar limpeza em bambuzeiro
5

próximo a casa do Sr. Jorge; Indicação nº 057/18, do Nobre Edil Altair
Carlos, sobre melhoria na acessibilidade entre a Praça de Eventos e a
Praça Portugal; 28) OFÍCIO GP Nº 360/18, responde aos seguintes
expedientes: OFSV Nº 100/18, do Nobre Edil João Batista, sobre
inserção de lixeira ao longo do Bairro União; OFSV Nº 098/18, do
Nobre Edil Luis Gustavo, sobre recolocação de tampa de bueiro no
Bairro Figueira; Indicação nº 064/18, do nobre Edil Adalberto
Rodrigues, sobre realize limpeza no córrego que corta o Bairro do
Fogueteiro; Indicação nº 063/18, da nobre Edil Paula Elias, sobre
realize manutenção de trecho de Rua no Bairro Palha II; Indicação nº
059/18, do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre possibilidade de realizar
reforma e pintura na quadra da Nova Queluz; Indicação nº 060/18, do
Nobre Edil Carlos Mateus, sobre possibilidade de manutenção e
inserção de grades em parques do município; Indicação nº 065/18, do
Nobre Edil Luis Gustavo, sobre pontos de iluminação no túnel do
bairro São João; 29) OFÍCIO GP Nº 361/18, responde a Requerimento
nº 107/18, do Nobre Edil Silvio José Bueno, sobre construção de
campinho de futebol, bairro Figueira; 30) OFÍCIO GP Nº 363/18,
responde a Ofício SV Nº 083/18, do Nobre Edil Paulo Roberto, quanto
a agradecimentos; 31) OFÍCIO GP Nº 364/18, responde a Ofício SV Nº
110/18, da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre segurança nos
eventos; 32) OFÍCIO GP Nº 370/18, responde a Requerimento nº
104/18, do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, informações sobre
empresas cadastradas no Município de Queluz; (c/ anexos); 33)
OFÍCIO GP Nº 374/18, responde a Requerimento nº 108/18, do Nobre
Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, sobre inserção de outdoor ou
faixas nos bairros para divulgação da coleta de lixo; (c/ anexo); 34)
OFÍCIO Nº 157/18, responde a Requerimento nº 106/18, do Nobre Edil
Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre Festa Junina; (c/ anexos); 35)
OFÍCIO GS Nº 299/18, responde ao Ofício SVNº 108/18, da Nobre Edil
Kacia Maria Nemetala, sobre casos de escalatina; 36) OFÍCIO DNIT
Nº 19016/18/COENGE – CAF –RJ, responde ao Ofício SV Nº 002/18,
do Nobre Edil João Batista, sobre a ponte divisória entre os estados RJ
x SP com anexos; 37) OFÍCIO SLTCG Nº 92/18 – Secretaria de
Logística e Transporte – Governo do Estado de São Paulo, responde a
Indicação nº 020/18, do Nobre Edil Altair Carlos Monteiro Prina,
sobre a Ponte em Lavrinhas Km 04; (c/ anexo); 38) OFÍCIO SLT
Departamento Estradas de Rodagem nº 028244/07/DER/2018,
responde ao Requerimento nº 079/18 de autoria do Nobre Edil Altair
Carlos, sobre melhorias no acostamento da estrada que dá acesso ao
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Bairro Fogueteiro; 39) OFÍCIO AT-000401/18 – CCR NOVA DUTRA,
responde a Requerimento nº 087/18, de autoria do Nobre Edil Carlos
Mateus Gomes Garcez, sobre faixa de domínio; (c/ anexos); 40)
OFÍCIO SC Nº 009/18, encaminha balancetes de receita e despesa –
meses Fevereiro a Maio/2018, para conhecimento dos Edis; 41)
LEITURA DO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO
MUNICIPIO DE QUELUZ Nº 001/18, autores Kacia Maria, Luis
Gustavo e Luis Fernando (c/cópia aos Edis). Após foi dado início ao
Grande Expediente e com a palavra livre o Nobre Edil Luis Fernando
que cumprimentou a todos e estamos voltando neste segundo semestre
e solicitou um Requerimento ao Executivo sobre Emenda da
pavimentação da cidade e se já tem data para começar essas obras,
como será feita; as pessoas estão perguntando e muitos falam que essa
verba já chegou e temos informação que ainda não chegou; parece que
o atual Governado Márcio França deu uma bloqueada nessa verba que
são as Emendas para o município, e pede esse requerimento a
prefeitura para saber como está a situação e o mais certo é o Executivo
responder. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade. Continuou o Edil Luis Fernando
que no requerimento passado citou sobre a situação da chegada das
chuvas, Defesa Civil quanto ao preparo na situação dos Bairros que
mais sofrem com a enchente, informar a população para estar
preparada para receber e procurar os devidos caminhos, então enviar
a Defesa Civil e não sabe se é o Sgto Campos que está no comando da
Defesa Civil. A Presidência indagou para se saber quem está à frente
com telefone. O Edil Luis Fernando comentou sobre contato dele para
a população na hora que precisar. Em discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis
Fernando fez um Requerimento para a Secretária de Saúde, porque
recebeu reclamações por falta de remédios e para se ter certeza faz por
requerimento, remédio que o próprio Município não tem e alguns são
caros, onde falam que o Município não tem, então a posição da
Secretária quanto a falta de remédios, e quando falta se resolvem e
comunicam, para transmitir às pessoas e responder, não pode
responder algo que não é verdadeiro. O Edil Luis Gustavo no aparte
comentou deixar claro, complementar a relação dos medicamentos que
estão disponíveis no Pronto Socorro da Santa Casa, e o que é de
responsabilidade deles de se ter. O Edil Carlos Mateus comentou ser o
mais certo. O Edil Adalberto Rodrigues comentou da falta de
medicamentos para crianças recém nascida, até cinco ou seis meses,
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seu neto foi tomar e não tinha. O Edil Silvio Bueno indagou
medicamentos ou vacinas? O Edil Adalberto mencionou vacinas. O
Edil Luis Fernando comentou que mandaram por mensagem e está
acontecendo isso na cidade, pessoa que precisa, sabe que passa por
problemas, o remédio é caro e esse dinheiro que vem dos remédios o
Executivo tem que estar a par, e não deixar acontecer isso; está difícil
a situação para todos os Municípios, Saúde é principal coisa, temos
que estar atentos e cobrar nessa parte o Executivo. O Edil Adalberto
Rodrigues comentou que recém nascido vacina tem, e dá um exemplo
crianças com cinco meses não tem, faltando vacinas, e muitas pessoas
não tem condições alguma de comprar essa vacina e a Secretaria de
Saúde tem que tomar mais um pouco de atenção na questão dessas
vacinas. O Edil Silvio Bueno comentou da vacina é do Governo
Federal, a vacina de Sarampo é uma novidade e os pais não levam
para vacinar e acha que está certo o requerimento em pedir
informações sobre as vacinas e remédios é um direito do Vereador e
um serviço que tem que fazer mesmo. A Presidência comentou que nos
é pedido que fale aqui a respeito dos pais não levarem os filhos para
vacinar e o índice de vacinação do Município está muito baixo; e não
adianta chamar a atenção de pais se não tiver. O Edil Luis Fernando
comentou para os pais estarem atentos às doenças dos filhos e ver com
os Vereadores que representam a população, o Executivo, a Secretária
da Saúde e vai para Justiça e viu casos assim; Saúde é principal,
cidadão sem saúde não faz nada; para e trava e não conseguiu fazer
exame, sabe o que passa, e tem muita gente carente que precisa e não
consegue, exame é muito demorado e, gostaria que a Secretária ou
Executivo desse atenção maior na Saúde, sabe do decorrer e demanda
das verbas e no mais desejou boa noite a todos, ocorra em paz no
segundo semestre e trabalhar estamos juntos para ajudar o Executivo.
A Presidência colocou em discussão e votação o último requerimento
do Nobre Edil Luis Fernando sobre remédios e vacinas. A Edil Kacia
Maria comentou no aparte e sugeriu ao Vereador Luis Fernando a
documentação do último lote de vacina e quando chegou, e se
realmente terminou, através de documentos, não duvidando da
resposta da Secretária, mas comprove o que está falando, último lote
de vacinas e medicamentos que estão faltando; se falta ou não e
conferir. O Edil Silvio Bueno comentou que vacinas e remédios. Em
discussão e votação do Requerimento foi aprovado nominalmente e
por unanimidade. Após o Edil João Batista cumprimentou a todos e no
uso da palavra solicitou um Ofício ao Executivo para que se envie a
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ambulância que chegou para o Bairro União. Após, a Edil Kacia
Maria no uso da palavra cumprimentou a todos e solicitou que se
encaminhe um Requerimento de Informação a Secretária de Educação
a respeito dos consertos dos computadores das escolas, algumas mães
de alunos estão reclamando que alguns computadores não estão em
funcionamento todos e em plena atividade, inclusive os da Secretaria
das escolas; e se for possível enviar o requerimento para a Secretaria
de Educação para essa informação; se estão sendo consertados
corretamente com manutenção correta e como deve ser e quais
motivos e se tem funcionário capacitados e em quantidade suficiente
para que seja feita essa manutenção nas Escolas principalmente
Capitão José Carlos e Arco-Iris. Em discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. Continuou
a Nobre Edil que se encaminhe um Ofício a Secretária de Saúde, sobre
a carga horária efetiva de todos os médicos dos PSF’s e ainda se os
médicos estão fazendo a carga horária corretamente; cumprir o
horário que deve ser cumprido, e enviar ao Jurídico da Prefeitura
para prestar informações, pois já conversou extraoficialmente sobre a
possibilidade de parte da Estrada do Entupido que está sem nome e, se
procede a informação para José Ivan Jardim Monteiro. Solicitou um
ofício a Secretária de Saúde, sobre a possibilidade de levar campanha
de vacinação em creche e pré-escolas, e acabamos de entrar nesse
assunto aqui, algumas mães acabam por não levar, então levando a
campanha para creches e pré- escolas vai ter uma responsabilidade
efetiva. O Edil João Batista comentou que seria bom falar com as mães
primeiro, onde muitas não querem vacina. A Edil Kacia Maria
comentou que na escola a sua filha recebia essas informações, as
diretoras da Creche e pré escolas avisa que terá vacinação no dia X e
se pode o aluno se vacinar, mas se há possibilidade de levar a
campanha. A Presidência comentou que vários Municípios adotaram
isso. O Edil Silvio Bueno comentou no aparte que houve uma época
que era até obrigatório. A Edil Kacia Maria comentou que o
Ministério Público do Estado soltou uma nota há uns quinze dias atrás,
onde os pais serão responsabilizados, porque acham que nunca vai
acontecer nada. A Edil Kacia Maria solicitou um Requerimento de
Informação ao Secretário de Turismo do Município, sobre o
andamento do convênio do interesse Turístico, porque o Projeto não
foi aprovado no Coc e se não for feita esta etapa até dezembro, pode
perder todos os recursos e ainda perder o Selo de MIT. Em discussão e
votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por
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unanimidade. Após o Edil Adalberto Rodrigues cumprimentou a todos
e parabenizou o Executivo das obras ocorridas nas férias do Prédio do
SAMU, ficou muito bonito, parabenizar o Prefeito ainda, pelo
corrimão no Bairro São Geraldo na escadaria, os moradores estão
felizes com o que está sendo feito, obra boa, muitas pessoas de idade
não subiam. Solicitou ao Prefeito sobre a SP 54, a obra foi concluída
até no Tarley, e dali para cima os materiais estão lá, mandar máquina
para espalhar, obra boa. Indagou se a Elizângela é do Selo SIM e se já
está em andamento esse Selo dos Agricultores de queijo e mel e eles
pedem. Por fim, agradeceu as meninas que ficaram direto nas férias e
as acompanhou direto; e que seja um bom término de fim de ano. Em
seguida, a palavra foi direcionada ao Edil Luis Gustavo que
cumprimentou a todos e fez um requerimento de informação sobre a
coleta do lixo, munícipes tem reclamado do atraso na coleta, saber se é
por motivo de quebra de caminhão e quais medidas estão sendo
tomadas, uma coisa que afeta a rotina da população, a cidade fica feia,
os cachorros esparramam o lixo para todos os lados e o que acontece,
pode ser um Ofício. Continuou sobre a Palha e moradores reclamam
do leite, pois não está sendo doado o leite para os que tomam
medicamento, quer um requerimento de informação e saber o que
aconteceu. A Presidência comentou que houve reclamação de corte
geral do leite, e está de acordo com o Requerimento não só medicação,
mas na necessidade de receber. O Edil Carlos Mateus comentou que
houve resposta para a colega Kácia no passado, que sobrava leite e
não buscavam, e teve com isso um recadastramento, no passado teve
essa resposta, então é prudente. A Edil Kacia Maria comentou que é
um valor X tantas vagas e que se o Município não fizesse o
cadastramento e iria perder o valor X do VIVA LEITE, faria
cadastramento passado à sua pessoa, até a funcionária Marli declarou
que estava tudo sob controle. A Presidência comentou que se não foi
feito, o motivo pelo qual e está ai o corte. Em discussão e votação foi o
requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis
Gustavo solicitou um requerimento de informação ao Secretário de
Obras quanto a casa da Praça Portugal que será demolida para
expansão do mercado Produtor; foi comprada pelo Produtor e se está
seguindo as Diretrizes no Plano Diretor – Artigo 36 -M; fala do
conjunto urbano arquitetônico das ruas da Praça Mal. Floriano
Peixoto, e ruas Oscar de Almeida, Luiz Carlos de Barros Ramos,
Conselheiro Rodrigues Alves, Tenente Manuel França e as Praças
Joaquim Pereira e Portugal; está relacionada ao conjunto
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arquitetônico. A Edil Kacia Maria comentou que são diretrizes
específicas de proteção de patrimônio cultural e material, entre outros.
O Edil Luis Gustavo comentou se está relacionada e como será feito o
procedimento e que está em vigor o Código de Obras, e quer saber do
Secretário se já tem algum projeto lá. O Edil Carlos Mateus comentou
ser patrimônio histórico. O Edil Luis Gustavo comentou como vai
proceder dentro do Plano Diretor e Código de Obras, a cidade já
perdeu a identidade e o Mit, etc, então é uma casa que compõe a
Praça, qual procedimento, ciente do que será feito e então um
requerimento de informação. O Edil João Batista declarou que foi
feita a compra. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado
por unanimidade e nominalmente. O Edil Luis Gustavo solicitou um
requerimento de informação a Secretária de Saúde, porque foi falado
no início aqui da Fisioterapia, da redução do quadro de funcionários e
se não vai prejudicar o atendimento aos usuários, não haja queda na
qualidade e sobrecarga do servidor que vai ficar uma; então qual o
motivo da demissão e se não vai atrapalhar a estratégia. O Edil Silvio
Bueno comentou que mandaram a Erika embora, é pé frio, duas
excelentes profissionais, e conversou com o Laurindo e é contenção de
despesa, não pode falar no sentido financeiro da Saúde, excelentes
profissionais e farão falta na Fisioterapia; a Bruna atende na rua e vai
passar a atender certas horas, fará falta, hoje temos a Juliana até
quinta-feira passada, não sabe o serviço agora e a Erika fará falta,
infelizmente, muitos usam esse tipo de serviço. O Edil Luis Gustavo
comentou que preocupa para não ter queda e poderia expandir o
atendimento, área complexa com profissionais capacitados e também
como estão os equipamentos, bandagens, com reposição disso, temos
informação sobre situação de improviso e dar atenção na área,
procedimentos caros, então Requerimento de Informação para a
Secretária de Saúde. Em discussão e votação foi o requerimento
aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis Gustavo
solicitou ainda um requerimento de informação a Secretário do Meio
Ambiente sobre o prazo de inauguração do nosso Centro de
esterilização, temos acompanhado o aumento da demanda com relação
ao abandono de animais, é importante dentro dessa política pública
quanto à contenção do nascimento desenfreado, e sofrimento dos
animais; através da Associação tem ocorrido uma demanda grande de
animais abandonados nas estradas rurais; então o Prefeito e a
Secretária de Meio Ambiente estipular prazo, funcionamento e incluir
no orçamento anual, já estão elaborando a Lei Orçamentária, e se
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inaugure e não tenha orçamento, falta insumos. Em discussão e
votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por
unanimidade. O Edil Luis Gustavo reiterou um Ofício a MRS sobre a
retirada de trilho na Rua João Leite Fernandes, onde os munícipes
estão reclamando devido a acesso a ambulância, e foi colocado na
gestão da Bela e isso impede o acesso à beira da linha, não custa nada o
bom senso. O Edil Silvio Bueno no aparte comentou que foi a
prefeitura quem colocou, para evitar alguma coisa que aconteceu. O
Edil Paulo Roberto comentou que um caminhão deu ré na época do
Marinho. O Edil Silvio Bueno comentou que próximo à casa da
Auxiliadora Romanelli foi colocado também, onde caminhões não
conseguiam subir. O Edil Luis Gustavo comentou da possibilidade de
rever na retirada desses trilhos, atendendo a solicitação dos nossos
moradores que é beirando a linha. O Edil Paulo Roberto comentou
que é da MRS. O Edil Luis Gustavo solicitou cópia ao Executivo
Municipal. O Edil João Batista comentou que foi mesmo a MRS. O
Edil Silvio Bueno comentou que não tem cancela e o carro passa, fica
complicado. O Edil Carlos Mateus comentou sentido linha, entrando a
esquerda, casa do Filuca. O Edil Luis Gustavo comentou no beco do
Bertoso, foi feito ofício e onde gestante caiu e está aparecendo cobra
ali, dar prioridade também para iluminar. O Edil Adalberto
Rodrigues comentou que isso que está sendo pedido já é a obra que
está fazendo, e está faltando luz. O Edil Paulo Roberto comentou que
fez requerimento para iluminação naquele setor e no lugar onde
jogavam lixo na mata, três ou quatro meses atrás. Em seguida, a
palavra livre foi direcionada ao Nobre Edil Carlos Mateus que
cumprimentou a todos e tem pouco a solicitar e primeiro parabenizar
o Executivo e viu nas gestões passadas, a Presidente que foi Vereadora,
os Edis Adalberto e Silvio falando das dificuldades em responder
requerimentos e agora o Executivo responde até Indicações, viu a
quantidade hoje. Comentou que fizeram uma reunião, e dirigiu ao
colega João Batista para assinarem juntos o requerimento, há um
tempo atrás com o Prefeito para arrumar vestiário do Bairro União, e
foi falado na ocasião para ambos Edis que terminando a obra do
SAMU, pela dificuldade de pedreiros e serventes; então solicita um
requerimento se há possibilidade agora de mandar um grupo de
pedreiros e serventes revitalizar o campo no Bairro União. O Edil João
Batista comentou sobre a água que escoa na Dona Deva. O Edil Carlos
Mateus comentou que havia um quadro pequeno de sete pedreiros
ocupados na obra do SAMU, requerimento com resposta concreta, o
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Bairro União aguarda, reforma do vestiário, repaginar e a água do bar
da Deva. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado por
unanimidade e nominalmente. O Edil Carlos Mateus continuou e
observou a resposta ao Edil Gustavo da Quadra da Palha,
reivindicação de morador e cobra todas as vezes que lhe vê, por que
não funcionar e resposta já teve; não tem mão de obra suficiente, então
oficiar ao Secretário de Esportes com placa de informação, para as
pessoas se organizarem e tudo bem que não atenderá a todos os
domingos e sábados; mas, estará no portão com melhor esclarecimento
aos que poderão ser atendidos. O Edil Luis Gustavo comentou que na
Figueira fica aberta a Quadra constantemente, e não entende o que
difere da Palha? O Edil Carlos Mateus indagou qual a política adotada
para requerer a Quadra, e ouviu falar que terá um local para atender
a Secretaria de Esportes; com informativo de horário para colocar,
pois é integrada a escola da Palha, pois tem dois dias da semana que é
usada para Educação Física, então só para oficiar mesmo. O Edil
Carlos Mateus comentou que dando uma volta na cidade e algumas
coisas quando começa a fazer existem críticas; mas, relacionada às
árvores das Praças nossas; primeiramente estão tomadas de ervas de
passarinho, galhos muito grandes e sentido desordenado; e que caia
um galho deste num munícipe, com acidente pior; e por mais que seja
drástico, pode haver críticas, mas, por questão de segurança então
solicita ao Executivo sobre poda adequada no Bairro Nova Queluz,
com duas árvores gigantes e sem equilíbrio; Praça da Dadinha muita
erva de passarinho e galho seco, poda adequada, vai melhorar o
aspecto da Praça e trazer mais segurança para quem usa. O Edil Luis
Fernando comentou no aparte que do Santo Cruzeiro, tem árvore com
galho seco, perigosa em cair e pegar alguém. O Edil Carlos Mateus
comentou de marcar reunião com a Fiscal do Meio Ambiente a Diana e
a Elizângela entrar num acordo para tomar providências, só para
oficiar mesmo. Comentou que o Executivo iniciou as obras como o
colega Adalberto falou no Beco do Bertoso e revitalizar todas as
escadarias do São Geraldo, mas, uma coisa que não em visto e que é
um dos grandes problemas e quer indicar ao Município sobre processo
licitatório para lixeiras e praças; orçar e colocar obra de
infraestrutura que também está precário; e no mais é isso, desejar uma
boa noite a todos, estamos na 2ª etapa do ano, que seja construtiva e
Deus ilumine nosso caminho, não sair do trilho pelo qual fomos eleitos
a cumprir; em função à população e como fiscalizadores responsáveis,
em tomar decisões que agradam ou não; e pensando na frente e no
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bem comum, somatória de boas atitudes, comportamento e decisões
positivas e ter sucesso na gestão. Em seguida, a palavra livre foi
direcionada ao Edil Silvio Bueno que cumprimentou a todos e
completar o Ofício do Gustavo a respeito da Fisioterapia, a respeito
dos aparelhos, precisa chacoalhar coisas que estão em falta como o
infravermelho; e são coisas baratas, para equipar o que se precisa hoje
na Fisioterapia vai se gastar R$ 900,00, e já correu atrás disso, e falou
com o Prefeito que manda falar com a Secretária e segue e não tem
verba; parece que tem que fazer licitação para fazer a compra e com
todo o respeito com o Prefeito e, para adquirir algo tem mesmo que
usar os caminhos certos, considerando o que se gasta na Prefeitura
900 reais é muito pouco, não sabe como a Secretária de Saúde poderia
fazer, e, agora estando perto deles e vendo a situação todos os dias
possam fazer alguma coisa; é como falou acha que é pé frio, se fosse
um aparelho absurdo, mas 900 reais é brincadeira; e esse negócio de
joguinho onde um joga para o outro; e vai falar aqui, até melhorar lá,
muitas são as pessoas com problemas aqui em Queluz, a Saúde é
importante e sabemos que realmente financeiramente na Saúde não há
dinheiro que chegue, esteve lá e viu como a coisa funciona;
conseguimos verbas, graças a Deus chegou a ambulância, e está
chegando mais um punhado de coisas; 900 reais é brincadeira.
Comentou da Quadrilha Teco Teco que ganhou campeonato em São
José dos Campos, um Ofício parabenizando os responsáveis em nome
de todos e a Câmara está atenta e gosta de ver concurso de Quadrilha.
O Edil Silvio Bueno comentou que tem visto na cidade e gostado
muito, os produtores de legumes, verduras, mel e ovos e isso vem
aumentando, tem reparado principalmente nos finais de semana é
legal, o povo de uma certa maneira, dificuldade de emprego, as pessoas
pegam outros caminhos; o “da roça”, como se costuma dizer, vive bem
e independente e consegue produzir bem, temos hortas em Queluz
boas; produção de mel e não tínhamos isso na cidade e o ser humano e
mesmo sem emprego vão se virando, é preciso sobreviver; uma coisa
interessante, com preços muito bons; tem Secretaria ajudando e
mostrando o caminho e o Selo é importante, e querem Selo porque
estão trabalhando e é um direito deles; parabeniza administração que
está participando. O Edil Silvio Bueno fez um requerimento pedindo
fiscalização eletrônica para o Município, onde tem muita gente
falando, onde todos falam de Vigias, para acabar esse mal estar de
Vigia pelo menos aqui na Câmara, muita gente fala que o Vigia vai
para lá para dormir, então se temos condição de conseguir uma coisa
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barata e de por uma fiscalização para os Vigias vão parar de falar mal
deles, nesse ponto eletrônico e acaba o mal estar, e também acha se
entra ladrão e o Vigia não viu; isso é complicado e o Vigia não sabe
dizer quem entrou lá; a população vem e fala e ficamos quietos,
colocar pontos eletrônicos, e nas empresas o funcionário vai colocar
seu dedo de quinze em quinze minutos e mostrar que está acordado; e
não é coisa cara, acaba o mal estar e pensar o Executivo com carinho.
O Edil Carlos Mateus comentou no aparte para não se ter
julgamentos. O Edil Silvio Bueno comentou que se está trabalhando,
acaba o julgamento se está certo ou errado, então mostra que é essa a
intenção, boa ideia. Em seguida, o Edil Paulo Roberto cumprimentou a
todos e falaram da Fisioterapia e alguns anos passados precisou dos
profissionais da Fisioterapia e foi excelente, e não sabe cada cabeça
uma sentença, é completamente contra essa dispensa dos funcionários
capacitados, mas, contenção de despesa e poderia ter sido feita de
outra forma; e na Fisioterapia tem que marcar com antecedência
senão o bicho pega como diz o ditado; e queria falar com a Secretária
para fazer um Ofício para a Igreja Internacional da Graça de Deus ao
Pastor Joanan, pela forma que nos recebeu 5ª feira passada, um Culto
às 14 horas, muito bom com diversas autoridades Prefeito, VicePrefeito, Jurídico da Prefeitura, nossa Presidente, o Edil Adalberto e o
Edil João Batista, então uma forma de agradecimento, gentileza e
educação e a forma que foi feita naquele dia. Continuou o Edil como
disse o colega Silvio de comprar aparelhagem para a Fisioterapia que
fica em torno de 900 reais, vai fazer um requerimento como na gestão
passada do Marinho, fez um projeto entre a Palha I e II, não havia a
ponte e havia um buraco com um córrego, um problema difícil no
local; e foi feita a ponte e agora as pessoas estão pedindo o
alargamento ou construa outra paralela à ela; difícil mas deixa aqui o
seu requerimento e o Executivo e o Secretário de Obras vão analisar e
vai ajudar muito. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado
nominalmente e por unanimidade. O Edil Paulo Roberto comentou da
reforma do prédio do SAMU e foi falada da obra e crê que haverá
inauguração com autoridades e funcionários do SAMU e deixa o seu
agradecimento, pois se trata de uma obra importante e se lembrou de
que fez requerimento pedindo, e nós aqui na rua ligava para lá e era
difícil não tinha internet, difícil celular e não tinha telefone residencial,
e agora colocou e ficou fácil, motivo de alegria e agradecer o Executivo
da forma que nos atende, prioridade; e gostaria que constasse nessa
indicação, porque estaremos presentes e faz questão de estar presente
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e fazer esse pedido ao Executivo de lanche aos funcionários, ficam lá
24 horas, fala em Plenário e pessoalmente, pede um Ofício ou
Indicação e por fim cumprimentou o Dr Jairo Bessa, um grande amigo
e seu conhecido de muitos anos, sua presença é muito importante.
Com a palavra livre a Presidência comentou que muito nos honra
nessa semana saiu uma notícia da Revista ISTO É, mencionou a
Fazenda Santa Vitória, lugares turísticos e bons de se visitar e citou
Queluz, queria registrar. Comentou também de parabenizar o
Professor Sensei Erik, em sua atitude de ter levado o nosso esportista
novamente o Batatinha e com muita honra e orgulha de dizer que
alcançou o 3º lugar no campeonato e é importante onde novos
adolescentes e crianças venham a se interessar pelo Esporte que seja
exemplo e amplie, atitude nobre, cuidado nos Kimonos e a roupa de
esporte das crianças, eles cuidam, interagir, os pais não tem condições,
então registra. Comentou que está saindo, os colegas falaram de
Quadra, mas a obra do Bairro União logo se faça a reforma, como está
sendo feita da Quadra da Porteira, bem utilizada e bom para todos.
Solicitou um Ofício ao Executivo para olhar com carinho, porque vive
apagada as luzes da Praça da Matriz, ficou uma três noites assim e em
conversa com a ex Vereadora Verinha, vem ocorrendo muito e para
verificar. O Edil Paulo Roberto comentou direto para a Elektro. A
Presidência comentou que poderia ser é válido, e uma solicitação dos
futuros eleitores sobre o parque do calçadão, é a Laura, deixa pedido
com carinho para ver o que pode ser feito, pois vem Primavera e
Verão, cuidar ou reformar e utilizar peças de outro. O Edil Paulo
Roberto comentou no aparte da verba que veio para arrumar o
calçadão. A Presidência comentou de indicar a reforma do Parque,
com a verba do calçadão. O Edil Carlos Mateus comentou que já foi
licitado e está para iniciar e tem sugestão que colocasse grade e horário
para funcionar, pois era fechado e usado por crianças e não adultos. O
Edil Paulo Roberto comentou que já fez requerimento para reforma.
A Edil Kacia Maria comentou que no começo do mandato e depois
pediu para interditar, pois uma criança havia prendido a perna. A
Presidência reiterou o pedido da Edil com um requerimento das
providências tomadas e verbas e se já vieram e utilizar nessa parte.
Em discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e
por unanimidade. A Presidência por fim comentou nesses dez dias tem
ocorrido muitos acidentes, na parte onde sai da Dutra, no retorno para
o Estrela da Dutra, e ali na verdade pertence a 3 órgãos: Estrela, Nova
Dutra e Prefeitura, e gostaria de fazer um Ofício para a Nova Dutra
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para colocação de placas de indicação de PARE, as pessoas vem da SP
54 e entram direto e dai dá de encontro com motoqueiro, onde
aconteceu um acidente por esse dias; e saindo da Dutra fazendo o
retorno não existe redução de velocidade e tem que ter; e tivemos essa
semana um acidente com ônibus e caminhão cegonha que tem ponto
cego, naquela quebra o cavalo vai e a carreta fica; e os ferros da
carreta foram lapidando as janelas do ônibus; sem sinalização ali;
conflito danado e é perto do Walter no retorno; caminhão cegonha
pegar para ir para o Rio foi um susto danado, com ciclista atropelado e
que veio a falecer exatamente ali, então um Ofício para a Nova Dutra,
com redutores. O Edil Carlos Mateus comentou de alargamento na
curva e abrir a faixa do meio. A Presidência comentou que é um
perigo, o pessoal vem da Dutra corta direto, entram direto para a SP
54, e quem vem da SP 54 também entra direto; e quem vem da Palha
também entra direto; e ali se tornou nos últimos dias um ponto de
vários acidentes; todos os lados e ainda com relação à iluminação, está
um breu, parte da Prefeitura, Nova Dutra e Estrela, cada órgão
responsável verificar o que pode ser feito, e já fez essa verificação da
parte do Graal, tem ocorrido assaltos ali, conflito ali e quem é
responsável pelo que ali. No mais apresentou a Presidência boa noite a
todos pela Sessão maravilhosa e ao longo desse ano outras boas por vir
e ANUNCIOU A 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/08/18 (2ª

FEIRA), às 19 horas, conforme os Artigos 31- Inciso II –
alínea p e 154 - § 7º do Regimento Interno. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a 11ª Sessão Ordinária de 06
de agosto de 2018, às 21:10 horas, na Sala das Sessões Drº
João Monteiro da Silva.
Presidente:
1º Secretário:
(assinada no original)
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