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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

Aos dezessete dias do corrente mês de setembro de dois mil e 

dezoito, às dezenove horas e dezesseis minutos, na Sala das 

Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Décima 

Quarta 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, foi colocada em discussão e 

votação a Ata da: VOTAÇÃO DA ATA DA 13ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 03/09/18 e que foi aprovada nominalmente e 

por unanimidade. Aprovadas por unanimidade e nominalmente as 

Atas Extraordinárias – 35ª – 36ª e 37ª de 10/09/18. Após, foram 

apresentados no Pequeno Expediente: 1º) REQUERIMENTO DE 
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URGÊNCIA Nº 135/18, de autoria do Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues.ASSUNTO: Manutenção de corrimão, Beco I Palha. 

DESTINO: Executivo Municipal/Secretaria de Obras. Em 

discussão o Nobre Edil autor comentou que pediu porque tem 13 

degraus e fez isso no começo do ano, e é cortada ao meio, idoso, 

cadeirante, onde a Sra. Silvia caiu lá e socorreu na queda e está sem 

corrimão, então como foi feito no São Geraldo estender para lá. A 

Edil Kacia Maria comentou no aparte sobre a escadaria dos 

Noronhas. O Edil Adalberto comentou ser na outra escadaria. A 

Edil kacia Maria solicitou acrescentar a manutenção da escadaria 

dos Noronhas e lhe cobraram isso, incluir no Requerimento, uma 

mãe quase caiu. O Edil Adalberto comentou ser locais perigosos e o 

Executivo fará, eram de madeira e apodreceu. A Edil Kacia Maria 

solicitou incluir no Requerimento. Em discussão e votação foi o 

Requerimento aprovado por unanimidade e nominalmente com a 

inclusão do pedido da Vereadora Kacia; 2) REQUERIMENTO Nº 

136/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto.ASSUNTO: 

Construção muro de arrimo.DESTINO: Executivo Municipal. O 

Edil autor comentou que fez o requerimento e pede aos colegas 

para votarem a favor no muro de arrimo, para proteção do 

barranco, em época de chuva interrompe o setor e é do Sr. Manoel 

e filhos  os donos; evita desacordo dos proprietários e alertar o 

Executivo que na medida do possível fazer, pedaço útil onde trafega 

carros e antigamente não existia o Viradouro, Projeto Cascatinha e 

fez melhoria, inclusive o Viradouro, manter arrumado. O Edil 

Silvio Bueno no aparte indagou ser depois do Magella (Viradouro). 

O edil autor comentou que foi na época do Marinho e que faça o 

paredão com pedra ou tijolo para não desbarrancar. O Edil Silvio 

Bueno comentou ser terreno particular e tem que conseguir 

autorização. O Edil autor declarou não ser complicado, o dono está 

pedindo e foi combinado em campanha eleitoral. O Edil Silvio 

Bueno declarou ser apertado virar lá. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade; 3º) 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 137/18, de autoria do 

Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez.ASSUNTO: Valores de 

aluguel de boxes da Rodoviária.DESTINO: Executivo Municipal. 

Em discussão o Nobre Edil autor que vem esse requerimento de 

informação, pois sabemos da Emenda para reforma e são inquilinos 

antigos, aluguéis adequados com que é na reforma. Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 
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unanimidade; 4º) REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 

138/18, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues.ASSUNTO: 

Vazamento na Rua Espírito Santo, bairro Fogueteiro.DESTINO: 

Empresa SABESP. Em discussão o nobre Edil autor declarou sobre 

vazamento na rua que sobe, não tem paralelepípedo, e está 

afundando a rua e lá em cima a mesma coisa, vazamento antigo. O 

Edil Carlos Mateus comentou não ter meio fio. Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 5º) REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 

139/18, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes 

Garcez.ASSUNTO: Contrato firmado com o Município.DESTINO: 

Executivo Municipal/ SABESP. Em discussão o nobre autor 

comentou que o requerimento de informação é sobre o que 

passamos no ano passado, momentos turbulentos do Convênio com 

a Sabesp e tem certas pendências da Sabesp, convênio atrasado sete 

ou oito anos e que dê uma posição como está a negociação. Em 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e 

por unanimidade; 6º) LEITURA DE OFÍCIO – SETOR  

CONTABILIDADE Nº 005/18 – ANÁLISE DO ORÇAMENTO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2019, SOBRE AS EMENDAS 

IMPOSITIVAS. O Edil Silvio Bueno indagou se não veio resposta 

do Asilo? A Presidência declarou que não. O Edil Paulo Roberto 

comentou que tem reunião amanhã. O Edil Silvio Bueno solicitou 

vista do Projeto de Proposta de Emenda, e não é ruim não. O Edil 

Paulo Roberto comentou que estão aguardando resposta. A 

Presidência colocou em discussão e votação o pedido de vista pelo 

Edil Silvio  e que foi aprovada nominalmente e por unanimidade; 

7º)LEITURA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/18, de 

autoria da Mesa Diretora que “Inclui a alínea “b” ao Inciso XXI do 

Artigo 16 da LOM”; (c/ cópia aos Edis); 8º) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 012/18, de autoria da 

Nobre Edil Kacia Maria Nemetala que “Denomina Estrada IVAN 

JARDIM MONTEIRO, parte da Estrada do Entupido, não 

compreendida pelo Decreto Municipal nº 022/11”; (c/ cópia aos 

Edis); 9º) OFÍCIO GP Nº 413/18, responde a Indicações:Nº 069/18, 

de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, sobre  viabilidade de 

supervisor eletrônico em prédios públicos;Nº 071/18, de autoria do 

Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre pintura de 

amarelinhas e ainda adoção de Geloteca em locais públicos;Nº 

139/18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre 
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distribuição de lanche aos funcionários do SAMU; 10)OFÍCIO GP 

Nº 414/18, responde a Ofícios SV:Nº 134/18, de autoria do Nobre 

Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, sobre procedimento licitatório 

para aquisição de lixeiras;Nº 149/18, de autoria do Nobre Edil João 

Batista Ribeiro Filho, sobre Kit do Conselho Tutelar; 11)OFÍCIO 

GP Nº 415/18, responde a Requerimento nº 117/18, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre demolição de 

residências nas proximidades da Praça Portugal;12)OFÍCIO GP Nº 

416/18, responde a Requerimento nº 118/18, de autoria dos Nobres 

Edis Carlos Mateus e João Batista, sobre início das obras de 

reforma do vestiário do campo de futebol no Bairro 

União;13)OFÍCIO GP Nº 417/18, responde a Requerimento nº 

120/18, de autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre 

reforma no parque do calçadão;14)OFÍCIO GP Nº 422/18, 

responde a Requerimento nº 122/18, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva, sobre inserção de braços de luz e colocação de 

postes no bairro Fogueteiro;15)OFÍCIO GP Nº 425/18, responde a 

requerimento nº 119/18, de autoria do Edil Paulo Roberto, sobre 

possibilidade de alargamento de Ponte entre os Bairros Palha I e 

II;16)OFÍCIO  Nº 194/18, responde a OFÍCIO SV Nº 154/18, de 

autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre conclusão 

referente a Educação Infantil;17)OFÍCIO COMDEC/QLZ Nº 

026/18, responde ao Requerimento nº 111/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Fernando Paulino, sobre o período de chuva;18)CARTA 

278/GGRI-SP/2018 – MRS, responde a Ofício SV Nº 123/18, do 

Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre a retirada de trilho 

que impede passagem na Rua João Leite Fernandes, no Bairro São 

Benedito;19) RVA 078/18 – SABESP – PRESTAÇÃO SERVIÇOS 

SABESP , EM ATENDIMENTO LC Nº 101/00, com cópias aos 

Edis: Silvio, Carlos Mateus, Luis Fernando e Paula;20)OFÍCIO GP 

Nº 431/18, responde a requerimento nº 110/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Fernando, sobre cronograma de pavimentação do 

Município;21)OFÍCIO SMA/AG Nº 067/18, responde a OFÍCIO SV 

Nº 134/18, do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre avaliação de 

árvores;22)OFÍCIO SMA/AG Nº 068/18, responde a OFÍCIO SV 

Nº 130/18, do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre manutenção 

das estradas rurais do município;23)OFÍCIO SMA/AG Nº 069/18, 

responde a OFÍCIO SV Nº 121/18, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo, sobre inauguração do Centro de 

Esterilização;24)LEITURA DO PROJETO DE LEI 
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LEGISLATIVO Nº 013-18, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto 

que “Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 806/17, e dá outras 

providências; (c/ cópia aos Edis);25)OFÍCIO Nº 202/18, responde a 

OFÍCIO SV Nº 152/18, da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre 

usuários de transporte (c/ anexo). A Presidência declarou que antes 

de iniciar a Palavra Livre, foi feito um convite ao Sargento Campos, 

para uma conversa conosco sobre o trânsito e indagou aos Edis 

sobre a questão do tempo, agir livremente com perguntas. O Edil 

Silvio Bueno comentou sobre uma pergunta de cada Vereador, 

tirando nossas dúvidas e ele poderia explanar algo mais. O Sgto 

Campos iniciou às 20 horas e 06 minutos e comentou que assumiu 

em 02/04/18 e comentou o que vem sendo feito nesta Pasta; 

lembrando que estão partindo do zero sobre o trânsito que é 

Federal, e, sabemos ter Leis Estaduais e tudo que é referência ao 

Solo e Queluz não está incluído no Sistema Nacional de Trânsito e 

trabalha nesse assunto, porque não tem legislação específica e citou 

algumas providências que foram tomadas. Encaminhou para a 

Casa de Leis alguns Ofícios e coisas já aconteceram e saibam temos 

roteiro de como funciona a inclusão no Sistema Nacional de 

Trânsito e primeiro é escolher a estrutura de como funcionará esta 

equipe; também Leis para atribuição de seu cargo – Diretoria 

Segurança no trânsito e Mobilidade Urbana e colaborar com a 

Defesa Civil inclusive no Plano de Contingência no período de 

chuva que chega (Júlio Barbosa mostrou aos Pares); que é a 

primeira coisa em apoio a Adriana; 2ª coisa criar órgão executivo 

de trânsito por meio de Lei Municipal artigos 21 e 24 do CTB e 

Resolução 560/15, estudo para ver como funciona, Resoluções 560 

como funciona; Contram 357/10 – Criar Jari e adaptar para Queluz 

em nossa realidade com Projeto de Lei e está no Jurídico para 

adaptação e virá para cá e depois a Jari e virá junto para votar. 

Comentou de se nomear a autoridade de trânsito como sua pessoa e 

membros da Jari e podemos esperar a votação; no primeiro 

momento não tem recursos a Diretoria e haverá licitação e no 

primeiro momento virá como trabalho voluntário  e é difícil alguém 

querer julgar recurso de trânsito e após convênio com a Polícia 

Militar e Firma de Processamento de Dados, mas os agentes de 

trânsito contratados ficariam sem função e a Lei dando poder aos 

agentes de trânsito usados como orientadores de trânsito e 

sinalização, e a polícia administrativa para dar ampla defesa 

contraditória prevista na Constituição Federal e vem a Lei com 
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Regimento Interno, a Jari e demais e esta é a nossa parte; e após 

isso no Setor  de trânsito necessário criar um organismo para 

Queluz, Obras, Arquiteto, a parte Educacional de trânsito e o 

Gamal é Pedagogo, utilizar esse funcionário e também é (Sgto) 

formado em Pedagogia e não gerará custos; coleta de dados e 

análise estatística de trânsito é nosso Agente. Comentou que já 

conversou com a Tereza que estuda Advocacia e por último a Junta 

e poucas coisas faltam, passa a Lei e um processo de licitação para 

processar dados como a Prodesp/SP e com ofício ao Denatram; 2ª 

alternativa a Lei nº 702/15 sobre convênio com a Polícia Militar e já 

agilizar o Processo, estrutura já facilitaria parte administrativa 

para deixar pronto e deu  início de abril até agora, estrutura básica 

e sem gastos e isso é importante para o Município, somente gasto 

com Processamento de Dados e ter autonomia para gerir o trânsito 

na cidade. A Presidência comentou pelo que entendeu já está com o 

Departamento Jurídico para dar início. O Sgto Campos comentou 

que sim, onde encaminhou para uma avaliação dia 24/07, para 

juntar as peças, inclusive encaminhou para o Vice-Prefeito que é 

advogado para verificar.  O Edil Silvio Bueno comentou como falou 

o Sgto que aprovaram a Lei em 2015, guardas impor respeito , 

porque está complicadíssimo o trânsito; e vem fazendo alguma 

coisa. O Sgto Campos comentou do convênio autorizado e não teve 

continuidade, mas era outra gestão; e tem Lei e pretende verificar, 

contingente de trânsito são dois e estão em fase de treinamento, 

muita instrução e deixou manuais do Código de trânsito mais por 

conta da ponte, na circulação, repensar sinalização do semáforo, e 

ofício que propôs na mudança e situações vendo com o Osiel, onde a 

Engª Ana Paula verificou no começo  e repassou ao Osiel e 

reavaliando com Audiência Pública, pois vai envolver comerciantes, 

uma nova fluidez diferente, onde todos participam, é um Plano 

Piloto e por isso necessária a autonomia e a Prefeitura ser incluída  

no Sistema Nacional de Trânsito. O Edil Silvio Bueno comentou que 

desde 2015 estamos com os mesmos problemas não mudaram, 

aumentaram e deu exemplo, a Ladeira Antônio Carlos; onde 

colocaram cones, porque criticávamos e param de um lado e ali não 

cruza dois carros, e o trânsito todo assim, e o que poderia ser feito? 

Se a Lei é regulamentada a Prefeitura precisa fazer a cidade andar, 

concorda com a Audiência Pública, porque a nossa prefeitura não é 

feita na cidade, é à “olho”? O Sgto Campos comentou que havia 

solicitações de placas, quando foi chamado, tentando colocar cones 
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para coibir, e temos várias atribuições como dividir na Festa de São 

João, a obra da Rua São Benedito e situação da Elektro trocando as 

fiações; usando os Agentes e o Júlio para demarcar o local, não tem 

como autuar, pode admoestar e alguns tiram nesse ponto, colocar 

cones. O Edil Silvio Bueno comentou de se respeitar para que a 

cidade ande, entende a preocupação sobre o comércio, pois também 

tem comércio ali, mas não temos como estacionar carros, um 

exemplo a rua das Padarias. A Edil Kacia Maria comentou mais 

especificamente parte que é da Prefeitura que é o coração da cidade 

e os caminhões que vem no Dois irmãos não passam pelas ruas 

ainda, desce muito e às 12:30 hs é o caos e nesse ponto elogia o 

Júlio, pois, o tempo que ficou ali trabalhando no trânsito de frente a 

Prefeitura; as pessoas não gostam, mas quando estamos errados 

temos que abaixar a cabeça; e é o jeito dele; tem que ter um  

tratamento um pouco mais rígido e só entendem no enfrentamento. 

O Edil Carlos Mateus comentou ser breve e objetivo, relacionada às 

modificações e solicitação por nós, questão mão de obra. O Sgto 

Campos declarou que eficácia é atuação. O Edil Carlos Mateus 

declarou sobre iniciar hoje uma mudança, seguindo indicação da 

Câmara Municipal, é inviável, e realmente é o caos, é um desabafo, 

há possibilidade de iniciar trabalho na Audiência Pública, uma 

tentativa antes do procedimento? O Sgto Campos comentou não ter 

preocupação com desgaste, por isso faz parte legal e haja 

ferramenta para efetivar autuação; trabalha com orientação e 

cones e com agentes de trânsito no horário possível lá; 1ª situação a 

Engª Paula solicitou na época placas com Carta Convite. O Edil 

Silvio Bueno comentou de se adequar as placas e foram 

adquiridas?. O Sgto Campos declarou que a Erika falaria melhor 

sobre isso amanhã, será possível com placa, uma Carta Convite nº 

002/18 em fase final, e citaria e acredita que podem pedir. O Edil 

João Batista comentou que o Levi passou a data que foi feita. O 

Sgto Campos comentou que a Erika deu cópia e tem esse 

procedimento que já está pronto e vai agilizar com o Osiel 

responsável pela Engenharia de tráfego, ele trabalha nessa parte e 

compra desse materiais, começa o Projeto Piloto, mesmo sem a 

audiência pública, um projeto assinado pelos Edis do trânsito e isso 

não tem problema. O Edil Silvio Bueno comentou da explanação 

como funciona ou não, somente o dia a dia. O Edil Carlos Mateus 

comentou que parcialmente resumiria, entroncamento com padaria 

resolveria. O Edil Adalberto comentou perto do Santander está 
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terrível um acidente atrás do outro. O Edil Silvio Bueno comentou 

que ali é rua mais larga. O Edil Adalberto comentou que funila. O 

Edil Silvio comentou que isso é o que falamos, e na Praça já fechou 

com caminhões que param e com vários problemas para tomar 

atitude; aumentou o número de carros e não pode é não funcionar a 

cidade. A Edil Kacia Maria comentou que concorda com o Silvio 

independente da Lei ser colocada em prática e medidas mais 

enérgicas, Lei o Jurídico é sentar e fazer e por em prática é outra 

coisa; do jeito que está não dá;  é para o bem da população e uma 

indicação para análise, na saída da Escola Arco-Iris colocar uma 

faixa no chão, uma placa com embarque e desembarque de alunos e 

uma obra com a Prefeitura para as crianças desembarcarem no 

portão, proibir parar para tráfego livre, aliviando um pouco o 

trânsito; e confessa que faz isso diante de toda a situação, mas 

gostaria que regularizasse a situação das escolas. O Sgto Campos 

comentou que com relação a esse problema pontual lá e já 

conversou junto com o Osiel para ver a Audiência Pública e tentar 

um consenso e acredita que devido a urgência que os Edis passam 

entrar já com o Projeto Piloto e na energia, poderiam aumentar a 

voz; e se houver desobediência acionar a Polícia Militar. O Edil 

Adalberto indagou se a Agente do Forum fica fora, pois é oficial de 

trânsito e são concursados três. O Sgto Campos comentou sobre a 

requisição dela e do processo de estudo e não mexemos com ela, 

administração/ autuação, e seria mais para sinalização e orientação. 

O Edil João Batista comentou que tem os bairros e não somente o 

centro e quantas pessoas irá utilizar? O Sgto Campos comentou que 

terminou o primeiro processo, trata-se de vidas, necessária lei que 

regulamente a Defesa Civil no município, quais funções e chegar 

aqui bem mastigado na parte do Executivo e não ter 

desprendimento e mínimo de ônus e com esse convênio vai verificar, 

onde Cruzeiro fez e se compromete com Vereadores para ver como 

funciona com a Polícia Militar delegar, precisa ter respaldo de 

força policial, coibir excessos; sabe o que acontece, estresse do dia a 

dia; ocorrências que querem agredir vai delegar essa parte e não 

sabe se é possível e se compromete verificar; e também no próprio 

talão estadual, a partir do momento que a Lei seja assinada; onde a 

Lei é de 2015 autoriza e para ter mais gente atendendo; não irá 

abrir concurso de Agente de trânsito, pediu placas e fez adendo com 

demarcação, altura, largura e peso da ponte; vai colocar os cones 

onde o Júlio já faz esta logística na Ladeira do São Judas e da 
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Escola conversará com o Osiel sobre o terreno ao lado, não sabe 

como funciona e pediu para verificar junto ao Jurídico para os 

veículos entrarem ali, saindo na reta da subida. A Edil Kacia Maria 

comentou que foi como falou, porém de outra forma. O Sgto 

Campos comentou que vai verificar se ali é de particular. A Edil 

Kacia Maria comentou sobre o direito de passagem. O Sgto 

Campos comentou que o agente de trânsito fica lá para sinalizar, 

parte de orientação, solução momentânea. A Edil Kacia Maria 

comentou ser excelente. O Edil Adalberto comentou das faixas 

amarelas, perto do banco. O Edil Silvio comentou que já existem e 

não se respeita. O Edil João Batista comentou da Sabesp acima do 

São Judas, sentido que sobe. O Sgto Campos comentou somente 

subir. O Edil Adalberto comentou da descida da Delegacia que é 

um sabão, muito perigosa. O Edil Luis Gustavo comentou que 

acompanhou parte das perguntas dos Pares, questão de dificuldade 

é no perímetro central, mas, proposta no rotativo não viu, 

perímetro central para vagas disponíveis, senão terá problema 

contínuo, uma fábrica de multas se autuar e tem que ter opções, um 

plano para isso e de maneira rápida desenvolver na área central, 

são vários órgãos localizados ali. O Sgto Campos comentou ser a 

favor da ideia, e conversou informalmente com os Edis Silvio e João 

Batista, parte mobilidade/rotatividade é importante e tem que ser 

por lei municipal e Cruzeiro tinha isso e foi manifestação contrária, 

questão de correção não multar aleatoriamente; educação de 

autuação, um trabalho educacional com placas colocadas, no 

projeto piloto locais pré-definidos, por enquanto com tom de 

admoestação e colocação de cones e vai tentar estender até o Fundo 

Social e vai verificar junto ao financeiro para não extrapolar regras 

e no rotativo quem vai estabelecer, será discutido na Casa e pegou 

ofícios anteriores para informar e aqui em sua Diretoria será 

sempre de portas abertas e ainda montar um processo de 

transparência do que está acontecendo lá no trânsito e com os Edis, 

se trata de defesa/ contraditório, acompanhado também pelo 

Ministério Público numa situação futura e nessa transparência e 

que não fique como indústria nessa questão; pode colocar como 

política administrativa, estamos caminhando e ver convênio para 

agilizar outras partes. Comentou da Lei nº 615/17, atividade 

delegada, implementar isso com Executivo e Vereadores numa 

conversa, principalmente finais de semana. O Edil Adalberto 

comentou que Lavrinhas adotou. O Sgto Campos comentou sobre 
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perto do calçadão e com som alto, com convênio a Prefeitura 

delegaria a função, que hoje seria dos agentes de trânsito. O Edil 

Adalberto Rodrigues indagou sobre funcionário público e eles tem 

seu horário e vão embora às 16 horas. O Sgto Campos comentou do 

horário estabelecido, a não ser aquela que estuda e tem o benefício 

da Lei para quem estuda. O Edil Adalberto Rodrigues comentou 

que anda toda hora e que vê os meninos, ficam espalhados, inclusive 

o Sgto e parabenizou a atuação do Sgto Campos; comentando que a 

partir das 17:30 horas e às 18 horas, ai está o problema, o trânsito 

fica péssimo para ver no futuro; além do sinal de trânsito que fica 

desligado. O Sgto Campos comentou que fez proposta para 

reativação, mas, acredita que a resposta está com os Edis no Plano 

Diretor. O Edil Adalberto Rodrigues comentou do trem, e com 

semáforo fica horrível. O Sgto Campos comentou que é um 

trabalho que será feito com entrega de panfleto educacional e a 

resposta está aqui  na Casa e no semáforo os Edis poderão 

trabalhar nessa questão e temos trabalhado com o que temos 

Gamal e Tereza e na Jari trabalhará com membros e fará convite 

aos taxistas, processo lento,  para pelo menos um fazer parte. O 

Edil Adalberto Rodrigues comentou elogiando a Polícia Militar, 

pois os que estão aí trabalham em cima e ainda indagou do sinal 

eletrônico se colocará em Queluz? O Sgto Campos comentou que 

precisa, não tinham nem o norte, nem emplacamento, mas com 

placas de sinalização vertical e horizontal e com lombadas e 

regulamentar e não aleatórias, obedecer o que está nas Resoluções, 

planejar com ingerência. O Edil Adalberto Rodrigues declarou que 

poderá contar com sua pessoa. O Sgto Campos indagou ao Edil 

Gustavo sobre sua pergunta e vai adequar ao Sistema, estão 

limitados e trabalhamos num conjunto de pessoas para nos ajudar r 

deixou as portas abertas para conversar, para propor ideias. O Edil 

João Batista agradeceu ao Sgto Campos, por esclarecer o certo e as 

perguntas foram viáveis; e numa próxima oportunidade chama-lo. 

O Sgto Campos comentou que estará sempre à disposição e sempre 

aberto e dentro de sua possibilidade e com relação à parte 

financeira, tem reunião amanhã e não sabe se todos estarão aqui, 

mas a Erika poderá esclarecer mais, é uma parte que ainda não se 

inteirou mais. O Edil João Batista agradeceu também a presença do 

Julio. A Presidência agradeceu as presenças para esclarecimentos e 

é um debate constante entre nós e para sabermos a que é anda. O 

Edil Silvio Bueno comentou que foi tirada as dúvidas e agradece a 
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presença e foi um pedido deste Vereador. Foi encerrada a 

explanação do Sgto Campos às 21:10 horas. APÓS, FOI DADO 

INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA 

LIVRE O EDIL JOÃO BATISTA que cumprimentou a todos e 

agradeceu as presenças que estavam no Plenário e pela Internet. O 

Edil Adalberto Rodrigues passou sua oratória. A Edil Kacia Maria  

cumprimentou a todos e comentou que  tinha umas anotações e foi 

tirada dúvidas com a vinda do Sgto Campos. Continuou sua 

oratória declarando que algo incomodou muito no dia de hoje e traz 

aos Nobres Pares neste Plenário, todos nós políticos chegando a 

época de eleição somos de apoiar um Deputado e seja ele qual for 

por partido, enfim  abraçou a causa dos que acredita e a Tatinha se 

dispôs a ajudar com equipe para trabalhar e entregar os santinhos 

do Deputado, e, hoje conversando com sua pessoa, deixa bem clao a 

todos; não está acusando e está tomando cuidado com as palavras 

que fala; e embora saiba muito bem que tem imunidade 

parlamentar aqui dentro da Casa; ela diz que foi ameaçada pelo 

Vice-Prefeito porque estaria ajudando o seu candidato; e ficou 

muito triste com isso, moramos numa cidade de 12 mil habitantes, a 

população não tem renda para nada, não sabe quais deputados o 

Prefeito, colegas ou o Vice-Prefeito apoiam, e não tem intenção 

nenhuma de saber cada um tem que fazer o seu trabalho, a 

concorrência é livre, agora chegar numa cidade e falar para a 

pessoa você para agora ou vou mandar embora porque a Santa 

Casa acabou; deixa claramente e visível numa cidade que vivemos 

no coronelismo na cidade, e quando entrou na política foi 

justamente para acabar com isso; e justamente por isso não vai 

desistir de tirar o coronelismo da cidade, deixar a população livre 

para decidir o que ela quer; vote em quem quiser sem retaliação, é 

disso que o Brasil precisa, Estado e a cidade precisa, a pessoa tem 

que ter o direito de liberdade, se o candidato é honesto ou não, cada 

um que escolha, agora trabalhar com a pessoa, tentar ganhar voto 

através de dinheiro, isso é muito desonesto, não compartilha com 

isso, e nunca fez isso, e se alguém quiser trabalhar com sua pessoa 

será acreditando em seu trabalho, coronelismo não admite mais e 

vai bater de frente e vai citar nomes; fica muito quieta em seu canto 

e respeita o trabalho de cada um aqui dentro, é transparente em seu 

trabalho; agora vir e destruir o seu trabalho com desonestidade isso 

é falta de caráter  e medo do que apoia e seus ideais; tem 

capacidade e muita, e está aqui sentada, muitas tenham 
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desacreditado para seguir em frente; as pessoas estão acreditando 

em sua pessoa e credibilidade tem e deixa claro a todos, evita 

confusão e chamou para brigar e vai brigar e não tem rabo preso; 

então cada um na sua; cada um faça o seu trabalho, respeita todo 

mundo e vai exigir que lhe respeite. Após, o Edil Paulo Roberto 

cumprimentou a todos e  com relação a presença do Sgto Campos 

na Casa de Leis, esclareceu pontos, o colega Silvio fez perguntas 

sobre a mudança de trânsito e todos nós votamos a favor e os cones, 

foi bom e vai aliviar um pouco e dos seus pedidos, do muro de 

arrimo da Cascatinha, agradece o voto dado; é por causa da queda 

de barreira que prejudica pessoas e no mais, os Edis estão de 

parabéns. Após, o Nobre Edil Luis Fernando cumprimentou a todos 

e comentou que o Sgto Campos pelas palavras, competente, entende 

muito do trânsito e é capacitado nessa área e o Executivo dê 

autonomia para executar mesmo sendo subordinado, do contrário 

nada fará; foi bom a presença dele aqui e agradeceu a todos. Em 

seguida, o Edil Luis Gustavo cumprimentou  a todos e iniciou os 

trabalhos de hoje com Requerimento de Informação a respeito do 

Contrato de Licitação da reforma da escadaria do São Geraldo e 

calçamento em frente ao Caneco. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil 

Gustavo continuou com Requerimento de Informação  com relação 

as empresas de transporte de passageiros pelo serviço prestado na 

área da Saúde, enquanto as Vans estavam quebradas e se teve na 

Festa de São João, todo o Procedimento Licitatório. Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Continuou o Edil Gustavo solicitando um 

Requerimento de Informação  sobre o valor arrecadado nas Festas 

da Moranga e do Porco, todo o Processo Licitatório e a aplicação de 

recursos, qual o valor adquirido e finalidade. Em discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. O Edil Luis Gustavo solicitou um Ofício ao Executivo 

Municipal sobre informação de regularização fundiária, dos 

imóveis do Município e se tem projetos, pois temos acompanhado 

denúncia do Ministério Público sobre o loteamento sem saneamento 

básico, e os munícipes ficam cobrando, para resolver situação e foi 

procurado por uma munícipe que fala da situação na barreira 

Fiscal. O Edil Silvio Bueno indagou se é do Governo? O Edil 

Gustavo comentou que é do Governo, então perguntado se há um 

tipo de processo de notificação na Prefeitura, para enviar a Casa. O 
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Edil Adalberto comentou que a Cendretti tem um pedaço 

comprado e estiveram no Ministério Público, uma turma que mora 

lá e ficaram de ver essa parte e outra é do Posto Fiscal. O Edil 

Gustavo comentou que é da parte do Posto Fiscal e em torno de 20 

famílias precisa saber qual situação, onde alguns foram chamados 

na Delegacia e importante ter ciência, para orientar e informar aos 

moradores que não o saneamento; e a Sabesp parece que não pagou 

as famílias. A Presidência comentou que no mandato passado houve 

um Requerimento de Informação com relação a isso, do Thiago e 

ficou sem resposta, então interessante se buscar isso. O Edil 

Gustavo comentou sobre o relato da colega Kacia, fato realmente 

lamentável e precisa apurar mais aprofundado e comentou que a 

pessoa tem um tipo de gravação que houve entre as partes, traz ao 

conhecimento e se for possível apurar o abuso de autoridade e 

prerrogativa do Vice-Prefeito, fato lamentável num período que o 

país vive, complicado onde temos um candidato a Presidente 

esfaqueado; Queluz é uma cidade pequena e todos se conhecem um 

pouco parente, não pode deixar que a conduta se torne prática, fala 

para cada um dos presente, funcionários do Executivo e se alguém 

se sentir coagido ou ameaçado e Estagiários, qualquer tipo de 

manifestação no momento de seu trabalho, gravar, tem celulares na 

mão a maior parte das pessoas; usar isso como ferramenta 

democrática, e a pessoa ter seu voto de maneira consciente, voto 

através de propostas e não esse voto chamado de cabresto, que tem 

ainda em nosso Município; ocorre muitas vezes com os menos 

favorecidos, e não pode ser conivente com essa prática; lamentável 

entrar nesse tema aqui e pede a cada um de vocês que tome as 

providências e tem esse Vereador à disposição pela democracia, não 

aceitando a conduta em nossa cidade; onde no Rio de Janeiro 

milícias acuam moradores. O Edil Gustavo continuou falando a 

respeito do Jornal Queluz Notícias, era um instrumento para 

informar a população da verdade dos fatos, e dar oportunidade 

para que a outra parte esclareça; acompanhou nas últimas edições 

jornal sem conteúdo e se dedica praticamente a propagandas, Ata 

da Sessão de Lorena, e falar bem do Executivo e ataca esse 

Vereador, que está no pleno exercício de suas prerrogativas 

conforme a Constituição; edição duas atrás, ele cita uma possível 

investigação do Ministério Público, ao qual solicitou o direito de 

resposta, o articulista falou por e.mail que não responde e ligando 

para ele falou que o jornal dele é pago e o espaço dele custa 
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dinheiro; e se quisesse o direito de resposta para procurar via 

judicial, fez a notificação formalmente por A.R. e obteve resposta, 

porém, agora outra matéria que distorce a verdade, ele fala que o 

Vereador tenta extinguir uma Lei que beneficia os agricultores de 

nosso município; o que não é verdade, o que ocorreu e os colegas 

tem conhecimento de uma representação no Ministério Público 

onde pegou a máquina da Prefeitura que trabalhou em propriedade  

do nosso Executivo, e fez um requerimento de informação a 

Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio e que informasse o 

cronograma de trabalho dos últimos doze meses, onde os 

equipamentos de nosso Município, trabalharam durante este 

período e no requerimento foi respondido que não tinha controle e 

a Lei não tem controle e foi feita uma solicitação no Ministério 

Público para que haja um tipo de controle e os preços praticados 

cubram gastos com equipamentos, e, tem informação de 

maquinário quebrado em propriedade e isso causa uma 

depreciação ao nosso patrimônio e que acaba saindo dos cofres 

públicos, então fez Representação ao Ministério Público, para que 

através do M.P. tivesse as recomendações, deixa claro não é contra 

algum tipo de Agricultor; o Agronegócio é que manteve a base de 

nossa economia, segurou a peteca e a queda da indústria, é 

lamentável um jornal que pratica a desinformação, e dá graças a 

Deus de ter a ferramenta e comunicação pela Internet, para poder 

esclarecer os fatos; e que ele preze realmente por fazer um  

jornalismo sensato e responsável, dentro do nosso município e ele 

carrega o nome da cidade e ele está praticando um desserviço o Sr. 

José de Paula, então como repórter que vem cobrir as matérias aqui 

pense no coletivo da cidade; responsabilidade que tem como veículo 

de Imprensa, e da maneira que está indo será obrigado a fazer uma 

representação tanto na Associação Brasileira de Imprensa, como na 

Federação Nacional de Jornalismo requerendo a cassação do 

certificado do Senhor como Jornal, estamos vendo com o nosso 

Jurídico e a imagem nossa como pessoa pública é alvo de críticas e é 

passível a críticas, buscando sempre nas melhoras; votar e decidir 

está suscetível ao erro, mas que faça críticas com o intuito de 

construir com oportunidade de responder ao seu Jornal, senão se 

torna um mero pedaço de papel inútil; as pessoas conhecem seu 

caráter (Vereador) e índole e preza por fazer o melhor  e que 

representa nesse mandato, quer constar sua indignação em duas 

Sessões consecutivas, através dessa matéria, mas que faça o seu 
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papel que o Senhor se propôs a fazer; lamentável tudo isso, está 

sujeito a esse tipo de ação; mas isso o deixa forte e lutar pela 

população, é sinal que está incomodando; e ainda agradecer aos 

munícipes que durante a semana vem perguntando a respeito do 

Procedimento e que pode ocasionar a Cassação, estamos nas fases 

finais e vai informa-los com julgamento justo e podem contar com 

sua pessoa independente de mandato. Em seguida, a palavra livre 

foi dirigida ao Nobre Edil Carlos Mateus que cumprimentou a 

todos e um requerimento que faria, mas o Vereador Gustavo o fez 

com relação à obra em frente ao Caneco e está parada, o Vereador 

foi feliz e já o fez. Parabenizou a administração por ter mais uma 

ambulância na cidade, e é referência com duas ambulâncias UTI, 

passou por um cenário por esses dias em Cachoeira Paulista, uma 

pessoa desmaiou e não havia SAMU, não ambulância à disposição 

como temos aqui; então merece elogio, pois Queluz é referência em 

estrutura comparada às outras, tentamos fazer o melhor para a 

população mesmo sabendo que falta muita coisa. Parabenizou 

ainda, pois passou nas Casas Populares e o campinho está quase 

pronto e lindo, mais uma referência. Parabenizou o Sgto Campos de 

nossa discussão, se sentiu esclarecido  sobre o trânsito, preocupação 

de todos  e somos procurados pela população  e medidas serão 

tomadas, construtivo, coisas bem encaminhadas e empenhadas, 

parte burocrática é bem demorada. Comentou sobre as críticas 

somos públicos e as recebemos, onde pessoas lhe perguntam 

situações e passa a elas se tem celular, abram o Site Prefeitura e 

Câmara Municipal estão lá publicados, ensinar o caminho; todos 

tem celular na mão, porém nem todos sabem procuram nos meios 

corretos para tirar as dúvidas; entrará a verdade, tem tudo no Site, 

Indicação por cada Vereador e todos os Edis empenham o seu 

papel, nos poupando de certas distorções, é ver que em Sessões as 

discussões são pequenas, mas conteúdo desde o início quase nada 

passou em branco, fazemos nosso papel, todos estão de parabéns e 

cada um com sua limitação. Em seguida, o Edil Silvio Bueno 

cumprimentou a todos e falou pelo Projeto já tem 15 dias e hoje 

surpreendeu a dívida da Sabesp, cidade pequena e cheia de dívidas, 

falar é fácil, difícil administrar. Comentou que foi Vice-prefeito, 

mas é difícil administrar e esse Projeto de Emenda é bom, e como o 

Prefeito vai suportar e por isso pediu vista e vai tirar as 

informações com a Erika e passará a informação depois; ver o que 

dá para fazer por nossa cidade; todos querem bem e aí está a 
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questão, fazer a cidade crescer, vem campanha política e pede 

ajuda a Deputados para a cidade, UTI, carros, Saneamento Básico, 

não há verba, arrecadação de imposto é mínimo, maior no IPVA – 

IPTU, trazer verbas para Queluz, brigas não vai para frente e tem 

60 anos e já esteve lá dentro como Vice-Prefeito, é a mesma coisa, 

não muda, outra coisa que atrapalha Queluz e se chama fofoca, é a 

cidade mais fofoqueira que tem; cada um arranja um jeito de 

cutucar o outro, principalmente na política querer o mal do outro; 

sempre foi Queluz do tempo boi e vaca, muitos não sabem o que é 

isso. O Edil Carlos Mateus no aparte comentou que nosso papel é 

de responsabilidade sobre isso, está aí a resposta da Sabesp o 

tamanho da inadimplência, o nosso sucesso depende de outros 

órgãos. O Edil Silvio Bueno comentou quantas reuniões com a 

Sabesp aqui na Casa de Leis e falou o que arrecada aqui não paga 

gastos, foi provado que não e se o Governo do Estado não ajudar a 

Sabesp não consegue manter a água, isso é política e hoje falam de 

tudo no Face, e muita coisa sabemos que é mentira, política suja ou 

boa não importa; isso é Queluz cidade pequena; vimos muitas 

coisas acontecerem na região, faz parte da política e o tempo 

ensina; foi Vice-prefeito e falavam fulano fez isso, e não roubou, o 

restante é política, gostam de ter intriga e jogar um contra o outro, 

e falou no primeiro dia de mandato aqui, o que acontece aqui, fica 

aqui, torcem para inimigo e cada um torça para quem for, a cidade 

melhora, trabalhar em 04 anos para valer 08, a obrigação é 

fiscalizar, todos aprovam requerimentos ou projetos, ninguém vota 

contra como hoje é sempre assim em toda a Sessão, tem muito 

trabalho a fazer, é usar de bom senso, coisa certa e viver em paz; 

ninguém sabe o dia de amanhã; cada um tem seus altos e baixos, 

momentos e momentos; está na hora de ajudar Queluz a crescer, e, 

se não ajudar vai continuar a mesma porcaria, e, hoje o que fizemos 

aqui; então agradece ao Campos e em dúvida chamamos o 

Secretário, e aqui tirou dúvidas, ti ti ti ninguém merece mais isso 

não. Após, a Presidência no uso da oratória cumprimentou a todos 

e falou do Projeto de Emendas, gostou muito e está vendo e estará 

aqui amanhã para esclarecer dúvidas e fez anotações e buscar 

condições e soluções. Agradeceu ao Sgto Campos pela presença que 

foi esclarecedor no trânsito, principalmente a parte escolar existe 

necessidade e nas palavras do colega Gustavo tem direito de 

resposta, é direito nosso e está correto, teria a mesma indignação e 

fala como pessoa e política e por fim estão todos de parabéns pelos 
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requerimentos e as indagações, trabalhando com nossas diferenças 

e sempre buscando o melhor. A Presidência comunicou por fim os 

avisos finais DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/09/18 (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 14ª Sessão Ordinária de 

17 de setembro de 2018, às 21:50 horas, na Sala das Sessões 

Drº João Monteiro da Silva.     

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


