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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

Aos quinze dias do corrente mês de outubro de dois mil e 

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

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

Sexta 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, Adalberto 

Rodrigues da Silva, Carlos Mateus Gomes Garcez, Kácia Maria 

Nemetala, 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 15ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 01/10/18 e que foi aprovada nominalmente e 

por unanimidade. Aprovada por unanimidade e nominalmente a 

Ata Extraordinária 40ª de 11/10/18. Após, foram apresentados no 

Pequeno Expediente: 1º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO 
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DE QUELUZ Nº 001/18, com respectivos Pareceres autores Kacia 

Maria, Luis Gustavo e Luis Fernando (conforme Art. 210 - § 1º 

R.I.). Em 2ª discussão e votação foi REJEITADO 

NOMINALMENTE POR SEIS VOTOS E COM TRÊS VOTOS 

FAVORÁVEIS DOS EDIS: KACIA MARIA, LUIS FERNANDO E 

LUIS GUSTAVO na 16ª Sessão Ordinária de 15-10-18; 2º) 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 008/18, de autoria do Executivo Municipal 

que “Dispõe sobre a criação do Programa de Incetivos ao 

Desenvolvimento Econômico e sustentável do Município de Queluz 

– PRODESQ”; (c/ cópia apenas do Projeto de Lei – consultar os 

anexos na Secretaria no Projeto original), CONFORME OFÍCIO 

GP/SMAJ Nº 185/18; (c/ respectivos Pareceres). O Nobre Edil Silvio 

José Bueno solicitou vista do Projeto de Lei Complementar e que 

submetido ao Plenário foi aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 3º) LEITURA DE OFÍCIO DO RELATOR SILVIO 

JOSÉ BUENO – CPFORÇAMENTO (AGUARDANDO) - 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 035/18, de 

autoria do Executivo Municipal que “Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Municipio de Queluz para o Exercício Financeiro de 

2019”. (LOA -2019); 4º) LEITURA DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 005/18, de autoria do Nobre Edil Silvio José 

Bueno que “Acrescenta alínea ao Artigo 31 – III, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Queluz-SP”; (c/ cópia aos Edis); 

5º) LEITURA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/18, de 

autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno que “Altera a Redação do 

Parágrafo Único do Artigo 155 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Queluz-SP; (c/ cópia aos Edis); 6º) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/18, de autoria do 

Executivo Municipal que “DISPÕE SOBRE A 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, conforme OFÍCIO GP/SMAJ Nº 

200/18; (c/ cópia aos Edis); 7º) OFÍCIO GP Nº 447/18, responde a 

Requerimento nº 131/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo 

Silva Ribeiro, sobre informações gasto com transporte 

universitário; 8º) OFÍCIO LSVP Nº 002/18, responde a OFÍCIO SV 

Nº 181/18, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno, sobre prestação 

de informações do Lar São Vicente de Paulo (cópia Edil Silvio 

Bueno); 9º) OFÍCIO CCR NOVA DUTRA, responde a OFÍCIO SV 

Nº 147/18, de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, 
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sobre limpeza no pátio da Elektro; 10) OFÍCIO DNIT, responde a 

OFÍCIO SV Nº 175/18, de autoria do Nobre Edil João Batista 

Ribeiro Filho,  sobre instalação de placas de sinalização; 11) 

OFÍCIO GP Nº 448/18, responde a Requerimento nº 135/18, de 

autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues sobre manutenção de 

corrimão instalado em escadaria pertencente ao Beco I, bairro 

Palha (cópia Edil Adalberto); 12) OFÍCIO GP Nº 449/18, responde 

a Indicações: Nº 075/18, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno, 

sobre pintura de faixas nas proximidades da ponte;Nº076/18, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre realizar calçamento na 

ladeira de acesso ao bairro Santo Cruzeiro; 13) OFÍCIO GP Nº 

450/18, responde a OFÍCIOS SV Nº:Nº 170/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo, sobre inserção de lixeira suspensa na Rua Nena 

Braga;Nº186/18, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre 

manutenção de bloquetes da Rua João Leite Fernandes;Nº 190/18, 

de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre inserção de redutor 

de velocidade à rua Pedro Maciel;Nº 204/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Fernando, sobre inserção de redutor de velocidade à Rua 

Tem Manoel França e Mario Fabri;Nº 206/18, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo, sobre limpeza em bueiros do Bairro Palha I; 14) 

OFÍCIO GP Nº 451/18, responde a OFÍCIOS SV Nº:Nº 192/18, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre coleta de lixo nos 

bairros distantes;Nº 194/18, de autoria do Nobre Edil Silvio José, 

sobre extração de postes nas proximidades do Caneco;Nº 203/18, de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre melhoria no Bairro São 

Pedro; 15) OFÍCIO SMO Nº 89/18, responde a OFÍCIO SV Nº 

177/18, de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre o 

Posto de Saúde Bairro União. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO 

AO GRANDE EXPEDIENTE e com a Palavra livre o Nobre Edil 

Luis Fernando que cumprimentou a todos e declarou que hoje está 

sem palavras e encerrou. Em seguida, a Palavra foi dada ao Edil 

Adalberto Rodrigues que a passou. Após, a Palavra livre foi 

direcionada a Nobre Edil Kacia Maria que cumprimentou a todos e 

solicitou um Ofício para a Prefeitura na parte responsável pelo 

Cadastro sobre os taxis, para que informe qual o limite que a Lei 

determina de placa de taxi por habitante e que nós aprovamos aqui 

na Câmara e que agora não se recorda, e se tem saído ou não mais 

placas, concessão de taxi, e foi motivo de discussão no início do ano 

em torno dessa Lei, e quer saber se está sendo obedecida 

corretamente. Após, a Palavra Livre foi dada ao Edil João Batista 



 4 

que também a passou. Em seguida, a Palavra foi direcionada ao 

Nobre Edil Paulo Roberto que cumprimentou a todos e sobre os 

dois Projetos que foram dadas as vistas, está certo, para analisar 

melhor e com voto consciente, nada a comentar nesta Sessão 

pequena. Após, e com a Palavra livre o Nobre Edil Carlos Mateus 

fez uma solicitação ao Executivo, pois obteve resposta de quebra 

mola, e estão lhe pedindo por várias vezes; então na saída da 

Cascata, reivindicação de Munícipes, carros em alta velocidade, na 

hora de chuva, não para ou freia no paralelepípedo, indicar pedido, 

pois se repete diariamente. Em seguida, o Nobre Edil Luis Gustavo 

com o uso da Oratória cumprimentou a todos e mencionou que seus 

pedidos foram encaminhados por Ofício e respondidos 

rapidamente, então no período de eleição as demandas foram 

aparecendo e, nesta Sessão pouco trabalho a apresentar e pediu 

desculpas a todos. Após, o Nobre Edil Silvio Bueno com a Palavra 

Livre, cumprimentou a todos e falou da SABESP, enviando carta 

para todo mundo sobre o esgoto e, gostaria de saber como será feito 

nas casas que são paralelas à rua, mas, o esgoto cai direto no 

Paraíba, casas emendadas desde o Arco-Iris na rua de baixo, o 

esgoto é jogado no Paraíba; e para fazer esse tratamento de esgoto e 

jogar no encanamento de esgoto, tem que quebrar casa e quem vai 

pagar?Vai quebrar azulejo e o esgoto está caindo; não tem espaço 

para passar, alguma coisa terá que fazer; não é barato e nem todos 

vão fazer, ainda mais na circunstância que estamos hoje; indagar 

da Sabesp até quando, prazo, e se a Sabesp vai mandar alguém 

para visitar as casas com instrução, alguma coisa assim, todos 

querendo saber, e não temos respostas; nem Vereador e nem 

Executivo e já foi na Sabesp e serão obrigados, e quem não tem?. 

Comentou que conversou hoje com o Edil Paulo e indagou sobre 

isso; e por coincidência passou um cara trocando o relógio 

(hidrômetro), perguntou e não soube, estamos sem resposta, chega 

carta e aí, qual o custo? Citou exemplo na casa de sua mãe, paralelo 

à rua, mas o esgoto cai na parte de baixo; tem dois metros de 

distância/altura, e, tem que jogar uma bomba para bombear; 

quanto vai custar a bomba, encanamento, mão de obra, e duvida 

que ache ladrilho antigo daquele para trocar, e quando começou da 

Sabesp, falaram e todos devem ter escutado passar encanamento 

beirando o Paraíba e recolher à frente e como fará a Palha e que 

condições tem para fazer as pessoas que moram lá?. O Edil Paulo 

Roberto indagou que provavelmente tem prazo de 60 dias? O Edil 
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Silvio Bueno comentou que a carta chegou com prazo; agora tem 

que tirar informações e passar para a população das casas beirando 

o Paraíba. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que na Figueira 

fizeram encanamento beirando as casas, rede de esgoto. O Edil 

Silvio Bueno comentou que quando a rede de esgoto é deslocada 

para a rua tudo bem; e na casa de sua mãe joga rede de esgoto/rua, 

só que o esgoto que cai no Paraíba está na parte de baixo de todas 

as casas ali; pegará do Arco-Iris e vem beirando joga no Paraíba. 

Nenhuma casa dessas antigas jogavam esgoto na rede de esgoto. O 

Edil Adalberto Rodrigues comentou que na chácara é baixo e o 

sistema alto. O Edil Silvio Bueno indagou que é isso que a  Sabesp 

deve informar e saber o que falar para a população. O Edil Paulo 

Roberto indagou do proprietário que não tem como efetuar o 

trabalho? O Edil Silvio Bueno comentou que é outra pergunta e 

indagou sobre o pessoal que mora na Palha vai poder se organizar e 

fazer isso em 60 dias; tem que fazer um requerimento para a 

Sabesp com várias perguntas para que nos responda; não é 

simplesmente soltar um prazo e com que dinheiro? Quem tem 

condições de fazer hoje e morando nesse trecho? Quebrar casa e 

reformar, por causa da rede de esgoto; na crise que está hoje; temos 

que ver isso e dizer como vai ser; e melhorar situação, e vão ser 

multadas ao seu ver injustamente; trinta ou sessenta dias o prazo 

vai vencer; alguma coisa terá que ser feita, deu exemplo do Paraíba, 

mas temos rede de esgoto velhas que funcionam e não foi encaixada. 

Comentou como exemplo da rua descendo o Forum, foi feita a rede 

de esgoto nova, só que as casas jogam no riacho, quem deve jogar é 

o Forum; olha a situação como é? Como farão? Comentou que lhe 

falaram e não pode confirmar que uma bomba custa R$ 1.500,00, 

quanto fica, mão de obra, encanamento, azulejo, tem custo, casa 

por casa, e como Vereadores é obrigação de ver e tirar informação 

e lutar para algo ser feito se não for o correto, não podemos passar 

em branco e aceitar o que vem, fala por todos, e é muita gente; está 

sendo comunicada a maior parte das casas 50% ainda não 

instalaram a sua rede de esgoto. A Presidência comentou que então 

um Requerimento de Informação  para a Sabesp, com relação ao 

prazo da obra, alguém para orientação como deve ser feito. O Edil 

Silvio Bueno indagou quem vai pagar o custo, e não vai ser baixo, 

vão dar a bomba, são várias as perguntas, passa uma ideia e cada 

um dê um palpite seria bom para decisão e não podemos ficar 

calados. O Edil Carlos Mateus indagou saber a orientação de 
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alguém. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que no seu caso o 

nível é embaixo beirando o rio e o asfalto em cima. O Edil Silvio 

Bueno comentou que o tratamento agora de esgoto deve ser feito de 

acordo. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Silvio Bueno comentou 

que sobre o Asilo, um Ofício respondendo o motivo que não passou 

a Emenda Impositiva, explicar para entenderem e não tem verba, 

vai ler primeiro o que chegou. Em seguida, a Presidência 

cumprimentou a todos e desejou parabéns pelo Dia dos Professores 

e nada seríamos, pois, transformam o mundo. Lembrou a 

população da interdição da Rua do Correio amanhã das 8:30 às 

16:30 horas, as pessoas estejam cientes para ajuste. O Edil Carlos 

Mateus comentou sobre o responsável  do trânsito observar a 

demanda, boa oportunidade. A Presidência apresentou os sinceros 

pêsames pela perda da tia do colega Fernando. A Presidência 

comunicou por fim os avisos finais DA 17ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 05/11/18 (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 16ª Sessão Ordinária de 15 de outubro de 

2018, às 19:55 horas, na Sala das Sessões Drº João 

Monteiro da Silva.     

Presidente: 

1º Secretário: 

(assinada no original) 


