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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

Aos vinte 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 Segunda 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 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DE 06/08/18;VOTAÇÃO DA ATA DA 33ª SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 06/08/18;VOTAÇÃO DA ATA 

DA 34ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 06/08/18; e que 

foram aprovadas nominalmente e por unanimidade. Após foram 

apresentados no Pequeno Expediente: 1º) REQUERIMENTO Nº 
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122/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva. 

ASSUNTO: Inserção de braços de luz e colocação de postes 

no Bairro Fogueteiro. DESTINO: Executivo Municipal/ 

Conj. Empresa Elektro. Em discussão o Nobre Edil 

cumprimentou a todos e fez o Requerimento numa 

indicação do colega Carlos Mateus e reiterou esse pedido 

inicia no conhecido Três Tombos onde o Fogueteiro está 

muito escuro e o Executivo tome providências naquele 

setor e comentou da visita do Engenheiro do DER e falará 

desse assunto e 4ª feira estará aqui, então feito o pedido no 

setor é uma reiteração do requerimento. Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 2º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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 e respectivos Pareceres). Em discussão o Edil Luis 

Gustavo cumprimentou a todos e comentou do Projeto de Emenda 

a LOM juntamente com os colegas Kacia e o Fernando, vem adotar 

medidas que algumas Câmaras do Vale do Paraíba já adotaram e 

visa potencializar o trabalho do Vereador dentro da Câmara 

Municipal dessas Emendas; assim como Deputados Estaduais e 

Federais sobre cotas do orçamento de 1,02%, e metade desse valor 

0,6% vai para a área da Saúde, e poderia os parlamentares se 

juntarem para  aumentar o valor e fazer a indicação para as 

melhorias; e muito se fala que Vereador não faz nada e sim quem 

realiza é o Prefeito e seria mais uma inovação, e como falou é para 

potencializar o trabalho com essas indicações com benefício a 

determinado bairro, ou área esportiva, aquisição de veículos para a 

Saúde, um valor que não compromete tanto o Orçamento 

Municipal e o Prefeito poderia também deixar de realizar desde que 

tivesse uma justificativa de impedimento técnico para poder 

cumprir a Emenda, e a Câmara ter prazo para indicar outra área 

nessa melhoria; acredita e conta com o apoio dos Edis, fazer a 

Emenda na LOM e trazer independência para a Câmara 

Municipal, independente do posicionamento visando o lado do 

Munícipe com melhorias e  pegamos para desenvolvimento desse 

projeto com os colegas kacia e Fernando e com o apoio Jurídico da 

Casa;  sem impedimento de ordem legal e conta com os Edis para a 
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votação do Projeto. A Edil Kacia Maria cumprimentou a todos e 

declarou da participação da elaboração desse projeto com o 

Procurador e Edis Gustavo e Fernando, é a favor e tendo em vista 

que isso está acontecendo em todo o País, e conseguiram mudar a 

Constituição do Estado para isso, não tem como falar que Queluz 

não comporta, seria uma forma de retrocesso não podemos parar 

no tempo, uma forma do Legislativo atuar na gestão do Município, 

não somente os 9 mas também os próximos das gestões futuras, um 

exemplo, o colega Dominique mora no Bairro União entender que 

precisa de melhorias em alguma área e pode solicitar a emenda 

impositiva ao seu bairro; conhece a situação do Bairro como o 

Fernando da Figueira; e esteve lá e um dos pedidos será este que 

reveja o asfalto com buracos enormes, prejudicando a população; e 

o colega Fernando pode mandar uma Emenda impositiva para 

poder arrumar; e o trabalho do município em administrar a cidade 

com interesse da população e será muito mais rápido, sem 

prejudicar o Executivo e se ele apresentar uma justificativa, pode 

não executar essas emendas, não é forçado a fazer uma coisa se não 

tiver dinheiro; onde Jacareí e Pinda já tem é 1,2% da Receita, e 

fazendo uma política correta e visando o interesse da população não 

é para ser reprovado o projeto de lei aqui; numa gestão atual e 

moderna em conjunto com todos e atender o interesse da 

população, é seu entendimento e por isso participou da elaboração 

do Projeto, o Município tem receita baixa, mas ainda assim, pode 

passar o Projeto aqui. O Edil Carlos Mateus no aparte comentou do 

procedimento adotado será elaborado por quem a licitação? A Edil 

Kacia mencionou pelo Executivo e vai ser individual por nós com 

nossa porcentagem e vai indicar para arrumar o bairro da Porteira 

porque está com a rua ruim ou ter que arrumar o PSF, se a receita 

permitir e não tiver nenhum problema que justifique, o Executivo 

poderá arrumar o PSF com a porcentagem X, e sem condições vai 

justificar para a Casa. O Edil Carlos Mateus comentou da ordem 

técnica e não financeira. O Edil Luis Gustavo comentou ser 

impedimento de ordem técnica e todo procedimento tudo com a 

Prefeitura, exemplo cada Vereador terá R$ 60 mil por ano, desse 

valor destinar R$ 30 mil para a Saúde, não pode ser para custeio, 

funcionário não, somente aquisição de equipamentos, veículos, se 

juntar sua pessoa e o colega Carlos Mateus com emenda impositiva, 

funcionaria como nas Emendas Parlamentares; trabalhar com 

independência com a LOM, hoje não pode gerar despesa, mas seria 
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obrigatória com a Emenda, a não ser impedimento de ordem 

técnica, mas cabe ao Executivo é novidade, Taubaté adotou e em 

Queluz poderá ser a vanguarda no Vale Histórico. O Edil Carlos 

Mateus indagou se são projetos novos? O Edil Luis Gustavo 

comentou que desde 2014 em Taubaté. A Edil Kacia Maria 

comentou que Jacareí tem em 2 anos. O Edil Luis Gustavo declarou 

ter o aval do Tribunal de Contas e comentou ser inovador e estamos 

legislando e sabe da dificuldade de se fazer os projetos, estamos 

pesquisando e em contato com outros vereadores; e traz novidade 

aqui, um marco aqui para a Câmara Municipal. A Presidência 

comentou que Taubaté, Jacareí e Pinda chegaram a conversar com 

Vereador. A Edil Kacia Maria comentou que sim, passou o Projeto 

via watsap em PDF e caso queiram entrega aos Edis. O Edil Luis 

Gustavo comentou que o corpo dessa lei segue Emenda da 

Constituição Federal transcreveu para nós, índice máximo e trouxe 

para cá, corpo da Lei é da PEC. O Edil Silvio Bueno comentou que 

deu seu Parecer como Relator e foi contrário, os colegas falaram 

cidades grandes com arrecadação boa, tem verba para ajudar a 

Saúde na cidade; e na nossa cidade já teve experiência de Vice-

Prefeito é pouco o que sobra, viveu lá dentro e a verba não mudou 

ainda; se tirar fica difícil o administrador trabalhar, pensa assim. O 

Edil Luis Gustavo comentou que entende o posicionamento, mas 

qualquer gestor não vai falar que sobra dinheiro, dificuldade é a 

mesma, o que realiza pode fazer as indicações e em benefício da 

população, indica em consenso com o Executivo, fazemos a 

Indicação e vem resposta que sempre no momento oportuno a 

Secretaria tomará providências; e com a Emenda Impositiva é mais 

dinâmica ao trabalho do Vereador. O Edil Carlos Mateus comentou 

que obriga o Executivo a cumprir a Lei, e o ordenador de despesa é 

o Executivo e que responde na responsabilidade do cargo. O Edil 

Luis Gustavo comentou do valor. O Edil Carlos Mateus solicitou 

definir receita líquida do Município quando soma isso é uma 

incógnita. A Presidência comentou de sua dúvida que é 

obrigatoriedade do Executivo, isso está questionando. O Edil Carlos 

Mateus comentou da receita corrente líquida. A Edil Kacia Maria 

declarou que independe de quais sejam os valores anuais 1,2% está 

em cima disso, não muda nada de fato, e a responsabilidade disso é 

de qualquer um tem no Executivo; como Governador e Prefeitos de 

outras cidades; e outras cidades votaram a favor, o Estado 

modificou a Constituição dando essa responsabilidade; não entende 
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aqui e não ter essa responsabilidade, só vai cometer algo ilícito se 

quiser fazer algo errado, se não fazer corretamente é não melhorar 

a gestão do Município, propôs a ser eleito para assumir 

responsabilidades, fazer o que é certo não dará problema algum. O 

Edil Silvio Bueno isso ser normal e declarou que tem que fazer o 

que é certo, é contra e continuará sendo contra, por causa de verba 

do Município e não sabe a arrecadação de Taubaté e no mínimo um 

valor de R$ 500 mil para cada Vereador distribuir é realidade 

interessante, aqui não tem ideia do que vai sobrar. O Edil Carlos 

Mateus comentou da base o que vai ser repassado. A Presidência 

comentou de se buscar isso, pedir vista e qual proporção seria, um 

comparativo de arrecadação. O Edil Luis Gustavo comentou bruta 

em 34 milhões. O Edil Carlos Mateus comentou que é uma coisa 

confusa, confessa que esse projeto deve ser repensado e entende 

posicionamento, soma o FUNDEB e entra na proporção de outros 

setores, 50% gasto na Saúde e ver números, licitação com o 

Executivo no exemplo dele de 60 vezes nove, dará R$ 540 mil, muda 

a proporção dá dispensa de licitação se o valor for baixo demais. A 

Presidência declarou ser um projeto bom. A Edil Kacia Maria 

comentou ser a favor da vista e a Contabilidade da Casa pode 

verificar isso para a gente. O Edil Luis Gustavo comentou que vai 

entrar na Lei Orçamentária e LDO. O Edil Carlos Mateus declarou 

que vai alterar tudo. O Edil Luis Gustavo comentou que será para o 

próximo exercício individual ou coletivo. O Edil Paulo Roberto 

comentou que votou contra em seu Parecer e não é contra a 

Emenda, analisando é ótima e muitas das vezes em resposta de 

Projeto e Requerimentos vão ver futuramente e é segurança para os 

Edis, dar a vista é bom, próxima Sessão. A Presidência comentou de 

ter uma resposta mais transparente. O Edil Paulo Roberto 

comentou que permanece contra, mas a vista é melhor. O Edil Luis 

Fernando comentou que foi favorável e em Cachoeira irá adequar o 

Projeto e justa a vista para analisar pode retirar o Projeto de 

Emenda com a vista, respeitando a opinião de cada um. O Edil 

Carlos Mateus comentou que fará o pedido de vista e votaria contra 

hoje, mas é prudente, e os autores que levantem os dados. A 

Presidência comentou que ficará transparente. O Edil Paulo 

Roberto comentou ser fundamental sobre a arrecadação da 

Prefeitura. A Presidência comentou  que apresenta para nós sobre o 

projeto a modo bruto, concorda com os Pareceres dos colegas, 

forma impositiva, vê o Município não funciona desse forma e se 
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esclarecer fica coisa mais branda para votar. O Edil Carlos Mateus 

indagou das contas dos Municípios que adotaram o Projeto se já 

foram auditadas pelo Tribunal de Contas. A Edil Kacia Maria e o 

Edil Gustavo comentaram que foram favoráveis. O Edil Carlos 

Mateus indagou apontadas agora, e auditadas? A Edil Kacia Maria 

comentou que podemos fazer também  de se puxar todas as cidades 

pequenas e grandes com pareceres favoráveis ou não. O Edil Silvio 

Bueno indagou de ver a Receita e a Dívida. A Edil Kacia Maria 

comentou que o Projeto poderá estar amparado com a dúvida dos 

colegas e concorda com o pedido de vista sem problema algum. Em 

discussão e votação foi aprovada nominalmente e por unanimidade 

a Vista pedida pela colega Carlos Mateus;  3º) LEITURA DO 

OFÍCIO GP/SMAJ Nº 171/18, que encaminha PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 007/18, de autoria do Executivo Municipal 

que “Altera a Lei Complementar nº 013/18” (Código de Obras); (c/ 

cópia aos Edis); 4º) LEITURA DA EMENDA MODIFICATIVA 

AO PROJETO DE DE LEI Nº 031/18, de autoria do Executivo 

Municipal que “Dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes 

de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos do 

serviço público municipal e dá outras providências”, conforme 

OfGPSMAJ Nº 171/18 (LEITURA) e OfGPSMAJ nº 174/18, devido 

a erro material; (c/ cópia aos Edis ); 5º)  OFÍCIO GP Nº 383/18, 

responde as Indicações nº 070 e 072/18, do Nobre Edil Luis Gustavo 

Silva Ribeiro, sobre: Inserção de lixeira na Rua Mario Fabri e nas 

proximidades do Caneco e Inserção de pontos de luz no Bairro São 

Geraldo; 6º) OFÍCIO CG Nº 493/18, da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, em resposta ao Ofício SV Especial/18, de 

04 de julho/18, sobre o Kit de equipagem para o Conselho Tutelar 

(cópia para o Edil João Batista); 7º) OFÍCIO GS Nº 359/18, 

responde a OFÍCIO SV Nº 129/18, da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala, sobre  campanha vacinação nas escolas e creche 

municipal; 8º) OFÍCIO Nº 0136/18, responde a Requerimento de 

Informação nº 115/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, 

sobre distribuição de leite; 9º) MOÇÃO DE REPÚDIO  À ADPF 

442 (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental), sobre a 

interrupção voluntária da gravidez até as primeiras 12 semanas de 

gestação; (para conhecimento dos Nobres Pares); 10) LEITURA E 

VOTAÇÃO ÚNICA  DO PARECER CPFO, CONFORME 

OFÍCIO SC Nº 009/18, encaminha balancetes de receita e despesa – 

meses Fevereiro a Maio/2018. Em única discussão e votação foi o 
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Parecer aprovado nominalmente e por unanimidade. EM 

SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E 

COM A PALAVRA LIVRE O NOBRE EDIL SILVIO BUENO que 

cumprimentou a todos e primeiro está contente com a Indicação 

que fez de arrumar ali a calçada do estacionamento defronte o 

Caneco, estava perigoso, gente tropeçando, e começou a arrumar 

certas coisas, e que seja com acesso a cadeirantes de acordo e junto 

a isso outra Indicação pintura ou marcação pedestre na ponte, não 

enxerga mais, aproveitar e fazer as marcações para o pedestre 

passar com segurança e ficar além de boa, bonita e funcional. Em 

seguida, o Edil Carlos Mateus cumprimentou a todos e fez 

indicações e viu na cidade, algumas iniciaram e outras não 

iniciaram e observou e dentro de uma delas  quer um 

Requerimento para o Executivo providenciar com mais peso e 

participação de todos, observou na rua, degradação de patrimônio 

público, e quer que o Prefeito e de acordo nos artigos 59 – Inciso I e 

60 do Código de Posturas, situação que vem acontecendo em praças 

hoje de lixo indevido em setor público, calçadas, praças e parques e 

dê ciência e providência e não adiante fazer discussões para que a  

cidade melhore e Leis que punam e o Executivo não agir e o 

Executivo haja em torno disso, os Vereadores são cobrados 

diariamente da limpeza pública, existe lei para isso, envie o seu 

agente vá até a pessoa e notifique existe legislação para isso, locais 

sendo usados indevidamente como calçadas e praças; cita o Código 

de Posturas, multas previstas também, a culpa não é nossa para 

carregar esse peso, põe requerimento e contar com a ajuda de 

todos, e providências sejam tomadas. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil 

Carlos Mateus comentou não ter muito o que falar, teve duas 

semanas turbulentas em sua vida, e confessa que não inteirou muito 

dos problemas da cidade; devido a problemas pessoais e pede 

desculpas, mas é a realidade. O Edil Silvio Bueno solicitou um 

aparte e falou de algo muito importante sobre a Fisioterapia, ficou 

péssima dentro da Santa Casa, apertada e o povo não está satisfeito 

e é um deles e até abandonou, sem condições o absurdo que o 

Executivo fez. A Edil Kacia Maria concordou com o colega e 

parabenizou a atitude tomada, o prédio foi construído para isso e 

verba que vem para isso e atendia a população, e subiu novamente 

para a Santa Casa; a qualidade do serviço caiu, mandou 

funcionários bons e capacitados embora e não havia justificativa 
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para mandar embora, agora usa o local para guardar maca, e pode 

até no futuro isso dá cassação de mandato como aconteceu com o 

prefeito de Piquete não usando um prédio público como deveria, 

parabeniza o colega de estar falando isso aqui de maneira correta e 

honesta. O Edil Silvio Bueno comentou que a colega é nova aqui, 

mas sempre é bem correto no que fala aqui; nunca puxou o saco de 

Prefeito algum, nem do seu irmão e não vai puxar do Laurindo; as 

coisas tem que ser certas e o que aconteceu na Fisioterapia não 

estão certas; pessoas com dores e não estão em bom estado, e isso 

provoca um desânimo total do ser humano, é a realidade; entra na 

Santa Casa a maior parte que faz a Fisioterapia são idosos, pessoas 

de idade e pegam doença também, uma coisa  leva outra, quer um 

Requerimento em nome de todos, estamos aqui para defender a 

população; para corrigir e não tem como não corrigir, está 

totalmente errado, está faltando dinheiro; o gasto é pouco e não tem 

porque mudar e o Executivo tem que ter bom senso, faça em outro 

lugar; uma sacanagem e falta de respeito com a população, 

infelizmente é obrigado a falar isso; na hora da Fisioterapia todos 

chegam mancando e outra coisa aonde para o carro? Não tem lugar 

para estacionar. A Presidência declarou ser crônico isso. O Edil 

Silvio Bueno comentou que lota todos os dias a Santa Casa, a 

população está sendo muito bem cuidada nesse sentido; a 

reclamação sua é do lugar; problema de verba, não tem como se 

unir ali. O Edil João Batista comentou que é para voltar para outro 

lugar. O Edil Silvio Bueno comentou que não cabe nem 

equipamento e mencionou aos colegas se já foram lá e dê uma 

olhada, não tem como fazer e se mexer; providência tem que ser 

tomada e não acredita que vai acabar com a Fisioterapia, e 

continua a fazer academia, a reclamação é geral de quem faz a 

Fisioterapia, não há espaço. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil 

Carlos Mateus comentou da resposta da Nova Dutra que falou na 

Sessão passada, talvez não tenha entendido ou propagou somente 

na parte bonita, sobre a faixa de 40 metros e quer enviar reiterando 

com fotos desses setores e entenda dos pontos que está falando, o 

Edil João Batista esteve com sua pessoa lá hoje com referência na 

boca do túnel, manutenção é um absurdo, contrato terceirizado e 

passam lá periodicamente e descaso na limpeza; e só porque está 

escondido? É na entrada da cidade, mato é bem cortadinho e a 

manutenção é feita com fogo. O Edil João Batista comentou que eles 
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faziam a manutenção, pararam de repente. O Edil Carlos Mateus 

indagou que a Nova Dutra quando quer faz. E solicitou outra 

Indicação do transporte no Bairro União, ano passado foram duas 

vezes na Prefeitura de Resende com o Vereador João Batista para 

parceria com o Prefeito de Resende para as pessoas não ficarem 

ilhadas no Bairro da União e não obtivemos respostas, então uma 

indicação ao Executivo para estudo para o PPP (Parceria Pública 

Privada), que estude alguma forma e não ficar uma vida toda sem 

transportes os moradores do Bairro União; a Viação San Martin 

acabou e o povo se vira nunca mais ninguém fez Resende não deu, e 

uma das empresas que fazem o transporte público lá; então subir 3 

horários, vá indicação ao Município para alternativa com o PPP, 

todas as cidades tem, aprofunde lá com indicação e conseguir uma 

resposta e planejar alguma coisa. Após a palavra livre foi 

direcionada ao Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a 

todos e solicitou um Requerimento a Empresa Elektro, no ano 

passado fez e enviou para eles; nas proximidades da Pedreira, no 

transformador final de linha, os moradores se queixaram que a 

eletricidade chega fraca lá, mexeram na linha e não no 

transformador e não resolveu nada; tem, por exemplo, 12 famílias, 

se liga numa casa, num outro não liga e pagam em dia as suas 

contas, precisa um técnico conversar para a medição na rede e com 

requerimento, o colega João Batista sabe disso; não está normal e 

hoje mesmo passou por lá; então também ao Executivo para 

reforçar mais. A Presidência comentou que a Elektro deveria 

conversar com os moradores neste requerimento. O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou que cai energia direto. O Edil Carlos Mateus 

comentou que está tudo OK? O Edil João Batista declarou que 

falaram estar normal e não está, tem problema. O Edil Carlos 

Mateus indagou sobre a solicitação de linha e diz o que tem nas 

casas a energia nem supre mais. O Edil Adalberto Rodrigues 

comentou num exemplo que o Sr . Olavo tem a picadeira e o 

transformador não comporta mais. O Edil Carlos Mateus comentou 

de usar a população em conjunto para verificar. O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou que pagam a luz em dia. Em discussão e 

votação foi o requerimento com cópia ao Executivo aprovado 

nominalmente e por unanimidade. Em seguida, o Nobre Edil Luis 

Gustavo cumprimentou a todos e solicitou um Ofício para a Rua 

Hamilcar Bevilaqua quanto à coleta de lixo e chegaram umas fotos, 

parece que está deixando lixo para trás; vai por fotos para anexar e 
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solucionar problemas. Solicitou um Requerimento de Informação 

ao Executivo sobre cópia do Termo de Cessão de uso do Prédio da 

Santa Casa, o prédio pertence à Irmandade e enviar ao Legislativo 

e futuramente pode gerar uma cobrança. Em discussão e votação 

foi o Requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O 

Edil Luis Gustavo solicitou um Ofício a OS da cópia do contrato de 

trabalho dos motoristas que prestam o serviço lá e quantos são. Em 

seguida, o Edil João Batista cumprimentou a todos e solicitou um 

Ofício a Elektro para que faça a limpeza do matagal no próprio 

pátio da Empresa, onde os moradores estão pedindo esta limpeza se 

for possível.  Solicitou um Ofício pedido de informação ao 

Executivo sobre o pessoal da  Licitação dos materiais para o 

trânsito, se foi comprado e quando será entregue e quem fez a 

papelada toda; um ano e sete meses e nada, o por que  da não 

compra dos materiais de trânsito. Solicitou um Ofício ao Prefeito 

enviado por sua pessoa para São Paulo, sobre o Kit do Conselho 

Tutelar, porque a Prefeitura precisa cadastrar e estar habilitada 

para receber esse Kit e quem é o responsável nesse cadastro para 

recebimento. Em aparte a Nobre Edil kacia Maria comentou que o 

colega está de parabéns em fazer este Ofício e no ano passado fez o 

mesmo Requerimento e a Prefeitura já estava regularizando a 

situação da CND e faz bem em cobrar. O Edil João Batista 

comentou que se foi no ano passado, está demorando até demais e 

por último um Ofício ao Executivo para acabar com esse negócio de 

cortar e podar árvore passou do limite e ninguém aguenta mais; 

quem é quem independente acabar polêmica e definir se corta ou 

não árvores, o Executivo tomar providência, quem é o responsável 

para isso; árvores com erva de passarinho, com Laudo, polêmica 

toda, tomar posição, se é Engenheiro Florestal que vem, exemplo 

quem constrói casa tem o Habit’s do funcionário, Engenheiro dê 

Laudo, fica a lenga lenga e não acaba. O Edil Carlos Mateus 

comentou dar o laudo antes de causar polêmica e na Sessão passada 

fez a mesma Indicação das árvores com erva de passarinho, mata 

árvore e estão todas tomadas. A Presidência comentou que a Praça 

da Dadinha acabou está horrível e feia, era bonita e arborizada. O 

Edil Carlos Mateus comentou que tem várias árvores caindo então 

como o Edil falou chame a pessoa responsável ou a Diana e vai cair 

em frente à Dadinha e próximo ao Rio Verde só tem erva de 

passarinho e na Nova Queluz também tem uma querendo cair e 

com erva de passarinho como citou na Sessão passada. O Edil Silvio 
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Bueno comentou no aparte que o Prefeito deve chamar a pessoa e 

ver, árvores podres e vai cair, cortaram a árvore aqui muitos 

xingaram e se tivesse caído na cabeça de alguém quem seria o 

responsável; árvores antigas e velhas e apodreceram, no Meio 

Ambiente diz não poder cortar, ver qual atitude certa. O Edil 

Carlos Mateus comentou de ser revisto. O Edil João Batista 

comentou de assinar termo através do Meio Ambiente e o Executivo 

tome as devidas providências, todo mundo é engenheiro e florestal. 

Após, a oratória foi passada ao Edil Luis Fernando que 

cumprimentou a todos e comentou que hoje à tarde vindo para a 

Sessão, não vai citar nome e tem pessoas assistindo do Bairro; no 

Bairro da Figueira pessoas foram em sua casa, pedindo a este 

Vereador tomar providências no quebra molas perto dos Predinhos 

hoje, assustou; tamanho imenso fora de padrão e cogitação, não viu, 

mas as pessoas que foram na sua casa, cogitaram da providência 

junto ao Executivo, e comprometeu com eles de chegar hoje e na 

palavra livre pronunciaria sobre o assunto; desnecessário, quer 

requerimento junto ao Executivo e dar resposta ao Bairro. O Edil 

Silvio Bueno declarou estar certo, mas ver primeiro para não 

cometer erro aqui, pois este Vereador (Silvio) é contra quebra mola, 

ainda mais como fazem aqui em Queluz; o quebra mola que a lei 

manda cabe um carro em cima e sai, mas, para se resguardar veja 

se tem coisa errada e vá ao Prefeito já que tem acesso a ele. O Edil 

Luis Fernando declarou de oficiar ao Executivo e setor de Obras 

mostra com documentos e se está nas normas certas esse quebra 

mola, respondendo para a população. A Presidência comentou que 

os próprios moradores dali pediram providências ao Edil 

Adalberto. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que passou por 

ele hoje com tudo e está sem sinalização e ali fizeram uma lombada 

bem grande. O Edil Luis Fernando comentou que não tem 

sinalização. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que não tem 

sinalização e no mínimo passaram lá e arrebentaram o carro, igual 

fez com o seu carro e conforme passa vai afundando, pois põe piche 

e depois a camada de asfalto e o carro da escola costuma parar bem 

para frente um pouco; e ali os carros não estavam respeitando e 

passando por cima; e é bom averiguar primeiro e certo;  na descida 

onde mora,  fez de três a quatro pedidos, isso todo ano; ali tinha um 

quebra mola para segurança, passa criança toda hora; onde 

animais já morreram de sua casa, atropelas, afundou carro na 

esquina, e a resposta que teve da Engenheira que não poderia fazer. 
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O Edil Silvio Bueno comentou que existe uma distância de um para 

outro e o que fazem aqui é contra lei, tem que ter sinalização. O 

Edil Luis Fernando comentou que colocaram de ontem para hoje e 

vai levar o caso para a Secretaria de Obras, pois se comprometeu 

com os moradores. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que está 

alta uma parte. O Edil Luis Fernando declarou que vai averiguar 

isso até amanhã, para resposta a população e não foi ver se está nas 

normas, deve haver normas para isso, precisa do Engenheiro 

responsável, sobre esta norma e se estiver errado vai ter que tirar. 

O Edil Luis Fernando comentou que faz tempo muitas mães estão 

cobrando sobre o 7 de Setembro, parte da Educação;  e disse que 

não passaria dessa Sessão; evento esquecido nesses anos, difícil as 

crianças virem para a rua,  e mesmo que não vá para as ruas, fosse 

marcado nas escolas; dia 7 de setembro ser diferente e forma da 

Secretaria da Educação para melhora do Desfile na escola e como 

tinha antigamente e quer um Ofício porque já está em cima; foi 

conversar com o Executivo sobre isso, uma forma de fazer e 

aparecer as crianças no dia 7 de Setembro, é importante; então um 

Requerimento de Informação para a Secretária de Educação sobre 

o que haverá, as mães perguntam e outras reclamam. O Edil Silvio 

Bueno declarou que a informação de sua esposa como Secretária 

que tem, não fará, mas haverá reunião nas escolas, mas o Edil está 

certo em pedir. Em discussão e votação foi o Requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Continuou o Edil Luis 

Fernando sobre o calçamento do Caneco onde o colega Silvio já se 

posicionou, espera que seja colocada outra coisa em breve; 

complica e a população cobra o monte de pedra, não tem 

estacionamento no centro. O Edil Silvio Bueno comentou que uma 

Firma fará os bloquetes. O Edil Luis Fernando comentou da 

Fisioterapia, o Executivo tomar providência e por a mão na 

consciência, Saúde não é brincadeira e não tem como correr, se 

precisar e estar com dor e não ter, não fala por sua pessoa, mas pela 

população. Após, a palavra livre foi passada ao Edil Paulo Roberto 

que cumprimentou a todos e solicitou um Ofício ao ex Presidente da 

Câmara Municipal – José Carlos Santos Moraes (Carneiro), pois 

em 2017 pediu ao Carlos Mateus – ex presidente para olhar o 

painel; e vai arruma ou não e foi informado de conversar com o 

Carneiro a forma de pagamento onde tem muita amizade; justiça 

amigável, e como o recebeu educadamente, então um Ofício ao 

Carneiro agradecendo a forma que foi feita.  Em seguida, a palavra 
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livre foi direcionada a Edil Kacia Maria que cumprimentou a todos 

e solicitou um Ofício ao Secretário de Obras dos buracos que 

mencionou no Bairro da Figueira quando conversávamos no 

Projeto de Emenda, na curva para subir para a Escola, dois ou três 

buracos muito fundos; péssimas condições e a canaleta onde escorre 

água está depredada, há possibilidade de consertar a rua. Solicitou 

ainda um Requerimento a OS Saúde de Queluz, sobre o salário dos 

funcionários; onde na última Sessão falou sobre o salário dos 

funcionários e a Secretária de Saúde enviou um Ofício 

respondendo, agradece a Marilda, mas o problema persiste, e com a 

resposta dá a impressão de estar tudo normal e recebendo no mês 

seguinte e não estão e há insatisfação dos funcionários, com 

cobrança de vários funcionários; são chefes de família como é 

complicado receber salário atrasado, pessoas que dependem desse 

salário e então a OS respondesse ao requerimento sobre o motivo de 

atraso no salário, ou pagando no fim do mês dia 30 ou 31 sabe que 

vem a verba no fim do mês, alguns meses atrás estava pagando 

corretamente, mas está deixando virar o mês, uma vez veio em 

atraso, por causa de virada de administração. O Edil Carlos Mateus 

indagou se a resposta que a Secretária deu não está clara a respeito 

disso, ou afirmou que está em dia? A Edil Kacia Maria comentou 

que deu a resposta que está em dia; mas  não e quer saber da OS 

desse atraso e que administra essa verba, já regularizou o convênio 

Estado/ Município, e hoje já recebeu reclamações de outros 

funcionários, então o motivo da continuidade do atraso. O Edil 

João Batista indagou se este mês também atrasou? A Edil kacia 

Maria comentou que sim, saber da OS. O Edil Carlos Mateus 

comentou que entende que o Município repassou para a OS e está 

atrasando. A Edil Kacia Maria comentou parecer que sim; não 

pode afirmar isso e quer saber do atraso no repasse  por parte do 

Município para a OS, a mesma responderá por ofício e quer saber 

por que do atraso, e trabalhou com isso, onde o Município recebe, 

bem no começo por parte da Irmandade; e vai para a OS direto, 

inclusive era um dos motivos de não fazer o convênio com a Santa 

Casa que não tinha estrutura, para deixar um fundo para os 

funcionários que fossem demitidos receber as verbas rescisórias, 

pois não haveria qualificação para fazer o serviço de qualidade, sem 

dar problema para o Executivo, e a OS não está fazendo os repasses 

previdenciários e já verificou junto a Previdência Social, gerando 

inúmeras reclamações trabalhistas para a Prefeitura, onde os 
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funcionários não estão recebendo adequadamente, já procuraram 

inclusive como Advogada e não pode pegar. O Edil Luis Gustavo 

comentou que quando o funcionário vai procurar saber a resposta 

não é esta se não está satisfeito pede para sair, e tem outros para 

entrar no lugar; se trabalha o mês inteiro com previsão de 

orçamento e ficar em atraso e com uma resposta dessa; deixando o 

funcionários constrangido; pede à colega de incluir cópia do 

contrato com a OS e ver o que rege o contrato. O Edil João Batista 

comentou de funcionários reclamarem foi com a OS. O Edil Luis 

Gustavo declarou que gente que está trabalhando com o Executivo 

deu a resposta, pede para sair e tem outro para colocar no lugar. O 

Edil Silvio Bueno quer entender melhor o requerimento, explicação 

da OS se o Executivo tem repassado a verba em atraso e com cópia 

do contrato com o convênio feito com a Prefeitura. O Edil Carlos 

Mateus concordou com o Requerimento de Informação, mas, no 

caso do contrato não cabe a nós. O Edil Luis Gustavo indagou ao 

colega Carlos Mateus como não cabe se tem metas, consta o termo. 

A Edil Kacia Maria declarou como saber na conta de quem vai 

entrar? O Edil Paulo Roberto declarou que está de acordo com o 

requerimento. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. A Edil Kácia Maria solicitou um 

Ofício para o Executivo sobre saber o por que do não agendamento 

de cadastro da carreta da mamografia, o Deputado Marcio 

Camargo chegou a arrumar tudo para isso para o Vale e a 

Prefeitura deixou de fazer o cadastro, e mandar o documento que 

deveria; prejudicando o Município e o Fundo do Vale. O Edil Luis 

Gustavo comentou que estiveram juntos e é lamentável se for 

verdade e são 60 mil casos de câncer de mama, quanto antes 

descoberto, melhor lidar no tratamento e prejudicou toda a região, 

solicitamos e conseguimos êxito pelo Deputado Márcio Camargo e, 

infelizmente não houve disponibilidade do Executivo, por questões 

do custo/ contrapartida, no câncer é um diagnóstico importante. A 

Edil Kacia Maria solicitou um Ofício a Secretária de Educação 

sobre como vai funcionar a formatura da pré-escola e Ensino 

Fundamental. Comentou que houve uma reclamação de um público 

muito grande mães que não vai participar de formatura, mas 

ofereceram a escola em reunião o valor de R$ 116,00 para tirar foto 

com a professora, o livro e camiseta; e em seu entendimento 

enquanto mãe, e entendendo a reclamação de outras mães, o 

Executivo alega não quer ter gasto, poderia ser até no pátio da 
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escola, é uma simbologia importante para a criança sendo 

estimulada a pegar um diploma, é o que sente como mãe; mas, os 

pais maioria de baixa renda pagar R$ 116 reais; pais maioria de 

baixa renda ter que se sacrificar e dar dinheiro para terceiros, 

porque a maioria quer; o que deveria ser ensinado para 

engrandecer da importância do estudo e não acontecer;  então um 

Ofício para a Secretária de Educação esclarecendo o motivo de não 

haver formatura, onde mães gostariam e ao mesmo tempo oferece 

uma prestação de serviço terceirizado para as próprias mães terem 

o gasto. O Edil Silvio Bueno indagou se foi passado para os pais e 

mães? A Edil Kacia Maria comentou que sim. O Edil Luis Gustavo 

comentou se pode haver este tipo de comércio na Escola. O Edil 

Silvio Bueno comentou não ser comércio e isso vem de muito 

tempo; o Secretário informa que os fotógrafos passam o preço para 

os pais que querem tirar foto, é assim que funciona. A Edil Kacia 

Maria comentou que todos pensam diferente, ninguém pensa igual; 

e explicou à professora toda a sua posição de não haver formatura; 

quer estimular a estudar e não gastar, e tem condições de pagar as 

fotos, e nunca se importou com isso nem suas fotos de faculdade; 

uma semana depois sua filha chega em casa dizendo que quer a foto 

da formatura, onde segundo a Professora sua mãe (kacia) alegou 

não ser importante; então como que fica levar para o aluno ao pe 

da letra o que foi falado, e se não tivesse dinheiro? Imagine as 

outras mães vai enfiar a cara aonde? Uma Professora não tem que 

falar isso para uma criança de cinco anos; e com todo o respeito não 

pode reclamar da professora de sua filha e não cita o nome por ser 

uma pessoa maravilhosa; mas, fala especificamente ao gasto, tem 

que ser avaliado a forma que isso é levado para a escola e crianças. 

O Edil Silvio Bueno comentou da colega concordar do fotógrafo que 

é contratado e das pessoas que tiram com seu celular, como fazer 

isso é difícil, alguns pais podem e outros não. A Presidência 

comentou que gera custo e não ter a formatura. A Edil Kacia Maria 

comentou que acredita o que foi passado para a família, onde o 

Executivo não quer ter gasto, mas o pai e a mãe pode, dois pesos e 

duas medidas,  inclusive as mães do CRAS, gasto para a família. O 

Edil Silvio Bueno comentou que a maior parte dessas mães tem 

celular. A Edil Kacia Maria comentou que é vida pessoal delas. O 

Edil Silvio Bueno declarou não saber sobre a formatura, foto não 

interessa para nós, ter a formatura é importante. O Edil Luis 

Fernando comentou que formatura é importante nas escolas, 
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gostava enquanto estudava. A Edil Kacia Maria continuou 

solicitando um Ofício  ao Executivo sobre o SISP, Câmeras de 

Segurança, se o Município já fez esse cadastro junto ao Governo do 

Estado; toda filmagem batesse no sistema de dados da Delegacia 

com Convênio, todo mundo que entra e sai do Município;  e por 

último passou aos Edis sobre o Projeto que aconteceu na Escola 

Paula França com ciclo de debate sobre a violência doméstica e 

convidou os colegas no grupo de watsapp, foi maravilhoso, quem 

compareceu saiu encantado; e gostaria de apresentar para os 

colegas aqui hoje esse projeto rapidamente; falou sobre as vítimas 

de violência doméstica, principalmente quem vive na pele; às vezes 

sua vizinha do lado é e não sabe como lidar; e, partindo deste 

princípio criou o Projeto Renascer, onde agradeceu a Adriana que 

a ajudou muito e o Marks que dá sua vida à ele, uma organização 

sem fins lucrativos e que será criado no Município, interligado 

através de um sistema de informação de dados oferecido pelo 

governo Federal, uma organização com o corpo Jurídico, Psicólogo, 

exclusivamente formado por mulheres, para toda a informação e 

junto a Secretária de Saúde, com apoio da Delegacia do Município e 

Delegacia Regional da Mulher onde a Dra Nadyr May se 

disponibilizou a ajudar no que for preciso; a Marilda Uchôas foi e 

agradece, onde as vítimas seriam encaminhadas e após todo esse 

trabalho, enviaríamos às empresas cadastradas nessas entidades 

para essas mulheres serem reinseridas na sociedade, mercado de 

trabalho, algumas em sua maioria mal tem o 2º grau; e não  deixam 

o marido por não ter condições ou perspectivas de vida; sanar o 

problema delas se separarem é muito fácil; precisam se sentir 

valorizadas e com um Projeto de Decreto Legislativo essas 

empresas que mais inserirem mulheres no mercado de trabalho vão 

ganhar Prêmio, incentivar como forma de inclusão social, e pede a 

Presidência enquanto funcionária de uma grande empresa no 

Município pensar com carinho, pois é o projeto de sua vida, faz por 

paixão, e quer deixar esse legado, projeto esse que pode crescer e só 

esse ano duas mulheres conversaram com sua pessoa pelo Face 

sobre o assunto e falaram absolutamente tudo; isso sendo amiga e 

dando orientação como advogada; no sábado após a palestra uma 

moça que conhece e mora no Bairro da União, lhe chamou e disse 

estar sendo assediada na faculdade por um cara que leva um monte 

de arma ninja para a faculdade e que manda mensagens indecentes 

para a menina pelo Face e já falou até com o Diretor da Faculdade 
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que alega não poder fazer nada; e a menina está desesperada, então 

a sociedade é omissa, e pede aos colegas uma ajuda por favor que 

não é para sua pessoa e sim para essas mulheres, ficaria 

imensamente agradecida. O Edil Carlos Mateus comentou que 95% 

são funcionárias mulheres na sua Empresa. A Presidência 

cumprimentou a todos e parabenizou a Vereadora Kacia pelo 

Projeto Renascer, é importante, a tecnologia avançou e o mundo 

seguiu e deparamos com essa violência doméstica e conhece casos 

também e pode contar com sua pessoa dará apoio, convivemos  em 

nosso meio e tem medo de falar, num Município pequeno. 

Comentou sobre o 7 de setembro, parabéns ao colega Luis 

Fernando pois iria falar, esquerdo e direito aprendia quando se 

marchava e era um incentivo gostoso, tudo gera custo e perdeu-se, 

bom retornar com isso, tinha o prazer imenso onde o melhor aluno 

carregava a bandeira do Brasil e carregou e sua mãe tinha orgulho, 

pois sua mãe era analfabeta; quem a ensinou foi sua pessoa; 

perdeu-se isso e reprovava na Educação Física quem não ia no 7 de 

setembro ficava com nota vermelha; e com relação às árvores e 

praças, na Dadinha está feio, e era tão bonita; parabéns. 

Comunicou por fim os avisos finais DA 13ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 03/09/18 (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 12ª Sessão Ordinária de 20 de agosto de 2018, 

às 21:20 horas, na Sala das Sessões Drº João Monteiro da 

Silva.     

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


