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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

Aos sete dias do corrente mês de março de dois mil e dezenove, 

às dezenove horas e dezessete minutos, na Sala das Sessões, 

Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Terceira Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª 

Legislatura do Terceiro Período Legislativo (anuênio), sob a 

Presidência do Senhor Luis Fernando Paulino e Secretariada 

pelo Nobre Edil João Batista Silva Ribeiro (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, Paula Elias da Silva.  Em seguida, 

foi colocada em discussão e votação a Ata da 02ª Sessão 

Ordinária de 18/02/19 e das Sessões Extraordinárias 9ª e 10ª de 

18/02/19, sendo estas, aprovadas nominalmente e por 

unanimidade. Após, no Pequeno Expediente foram 

apresentados: 1) MOÇÃO DE PESAR, de autoria do Nobre Edil 

Silvio José Bueno, com as condolências dos Nobres 

Pares.ASSUNTO: Passamento do Sr. Mário Fabri Filho, no dia 
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22/02/19.DESTINO: Familiares Enlutados. Em discussão o Nobre 

Edil Silvio Bueno comentou que essa Moção é do ex Prefeito Mario 

Fabri Filho, falecido há uns quinze dias atrás, e foi um cara que só 

fez o bem aqui para o Município, ajudou as pessoas e fez muitas 

coisas boas para o Município, realmente era um político exemplar; 

ele fazia o bem e o mal ele não fazia não, tinha muita gente que não 

gostava porque não perdia a eleição para ninguém, mas fora isso só 

fazia o bem; e a prova disso foi em seu velório de gente indo visita-

lo, até mesmo o pessoal de oposição muitos foram lá e vê-lo no 

velório;  mostrando o ser humano que foi, tanto ele como a esposa 

dele a Dedé e vimos o sofrimento por que passaram, o Marinho 

sofreu muito com o câncer que ele teve; a gente não entende, mas 

Deus sabe o que faz; um homem bom daquele sofrer do jeito que 

sofreu; coisas que não conseguimos entender, mas nessa Moção de 

Pesar todos nós aqui, temos a certeza disso, somos favoráveis a ela 

pelo ser humano e político que foi em nosso Município; 2º) 

VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DO VEREADOR LUIS 

GUSTAVO, solicitando autorização Legislativa, para São Paulo – 

Ministério Público. Em discussão o Nobre Edil Silvio Bueno 

indagou ao colega solicitando Gustavo se era coisa particular ou da 

Câmara Municipal? O Edil Gustavo cumprimentou a todos e 

explicou que esse Ofício chegou para prestar esclarecimentos da 

Ação que fez uma Representação no Ministério Público com relação 

a Van da Saúde que foi comprada com sobre preço, a parte de 

improbidade é investigada por aqui e a parte criminal é 

encaminhada para o Ministério Público da área de Crimes de 

Prefeito, o procedimento que estará prestando esclarecimento é com 

relação à compra da Van, assim como foi no ano passado com 

relação das obras do espaço 08 de março e já esteve lá em outra 

oportunidade. O Edil João Batista indagou se iria somente o 

Vereador? O Edil Gustavo comentou que somente sua pessoa 

recebeu a notificação. Em única discussão e votação foi aprovado 

nominalmente e por unanimidade o requerimento; 3º) 2ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  do PROJETO DE LEI Nº 005/19, de 

autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a criação do 

Departamento Municipal de Trânsito – DMT, da Junta 

Administrativa de Recursos de Infração – JARI, vinculados à 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços e dá 

outras providências”; (c/ cópia aos Edis), conforme OFGP/SMAJ 

Nº 021/19, em REGIME DE URGÊNCIA; (c/ respectivos 
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Pareceres); (Remodelado/ alterado conforme solicitação do Relator 

da CPJRedação – Silvio José Bueno – OFEspecial de 06-02-19; Em 

discussão o Nobre Edil Silvio Bueno comentou que já votaram o 

primeiro e todos estavam de pleno acordo e continua com o mesmo 

pensamento, é muito importante para a nossa cidade, o trânsito 

funcionar e para funcionar tem que ter leis, é favorável.  Em 2ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 005/19, aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 4º) 2ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 006/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre autorização para 

compensação de débitos tributários e não tributários inscritos em 

dívida ativa até 25 de março de 2015, com créditos de Precatórios 

expedidos contra o Município de Queluz, e dá outras providências”; 

(c/ cópia aos Edis), conforme OFGP/SMAJ Nº 021/19, em REGIME 

DE URGÊNCIA; (c/ respectivos Pareceres); Em 2ª discussão e 

votação foi o Projeto de Lei nº 006/19, aprovado nominalmente e 

por unanimidade; 5º) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Institui o Programa de Parcerias 

Público-Privadas do Município de Queluz/SP-PRO/PPP – Queluz, 

cria o conselho gestor e dá outras providências”; (conforme Ofício 

GP/SMAJ Nº 037/19 – R.U.), (c/ respectivos Pareceres); Em 1ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei Complementar nº 001/19, 

aprovado nominalmente e por unanimidade; 6º) 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 008/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o Município de Queluz a 

celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria da Segurança Pública para os fins que especifica”, 

conforme OFGP/SMAJ Nº 40/19 – R.U. (c/ respectivos Pareceres); 

Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 008/19, aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 7º) LEITURA DO PROJETO 

DE LEI Nº 010/19, de autoria do Executivo Municipal que 

“Autoriza o Protesto e a Inscrição nos cadastros negativos de 

proteção de crédito da certidão de dívida ativa (CDA) de créditos 

tributários e não tributários do Município de Queluz”, conforme 

Ofício GP/SMAJ Nº 050/19 – R.U.; 8º) LEITURA DO PROJETO 

DE LEI Nº 011/19, de autoria do Executivo Municipal que 

“Concede Piso Salarial Profissional aos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Queluz, 

conforme OFGP/SMAJ Nº 053/19 – R.E.U. (c/ cópia aos Edis); 
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(seguirá para Sessão Extraordinária, após a Ordinária do dia 

07/03/19); 9º) LEITURA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

001/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre 

“Altera a redação do Artigo 16 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Queluz-SP – (mandato da Mesa – dois anos) 

(disc/votação única artigo 67 LOM)-(c/ cópia aos Edis); 10) 

LEITURA DA PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA, de 

autoria dos Vereadores: Paulo Roberto da Silva, Adalberto 

Rodrigues da Silva e Silvio José Bueno, que “Altera a redação do 

Parágrafo 4º do Artigo 28 da LOM”- (Artigo 178 R.I. 2/3, duas 

votações); (c/ cópia aos Edis); 11) LEITURA DO PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 003/19, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva, que “Denomina Mário Fabri Filho o Edifício 

aonde está localizada a Prefeitura Municipal de Queluz” e dá 

outras providências”; (c/ cópia aos Edis); 12) PARECERES da 

PROCURADORIA JURÍDICA C.M. EM ATENDIMENTO A 

SOLICITAÇÃO DA NOBRE EDIL KACIA MARIA, sobre 

conservação de terrenos e letras ilegíveis nos receituários médicos; 

13) OFÍCIO GP Nº 051/19, responde a Requerimento nº 002/19, de 

autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, sobre providências com 

relação aos paralelepípedos do Município; 14) OFÍCIO GP Nº 

063/19, responde a Requerimento nº 015/19, de autoria da Nobre 

Edil Kacia Maria Nemetala, sobre a Estrada Hamilcar Bevilaqua – 

c/ anexo da Secretaria de Meio Ambiente; 15) OFÍCIO GS Nº 

068/19, responde a Requerimento de Informação nº 019/19, de 

autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre Farmácia 

Solidária; 16) OFÍCIO Nº 028/19, responde a Ofício SV Nº 018/19, 

da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, sobre Programa VIVA 

LEITE; 17) OFÍCIO SMO Nº 19/19, responde a Requerimento nº 

025/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre instalação de 

lâmpadas; 18) OFÍCIO Nº 055-19 – SABESP, responde a OFÍCIO 

SV Nº 012/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, 

sobre implantação de água e esgoto na Rua Francisco Valério; 19) 

OFÍCIO CCA Nº 544/19 – TC 001124/014/12 – Repasses ao 

Terceiro Setor – Exercício 2011- Prefeitura Municipal de Queluz; 

20) LEITURA DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/19, 

de autoria do Nobre Adalberto Rodrigues da Silva que “Fica 

denominada Bairro Vila Guta, o logradouro público localizado na 

cidade de Queluz-SP”; (c/ cópia aos Edis); 21) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI Nº 012/19, de autoria do Executivo Municipal 
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que “Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial na 

LOA e acrescenta ações no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO vigente, conforme OFGP/SMAJ Nº 057/19 – R.E.U.EM 

SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A 

PALAVRA LIVRE O NOBRE EDIL PAULO ROBERTO QUE 

cumprimentou a todos e declarou que gostaria de fazer um 

requerimento para a Elektro, no sentido de que fez anteriormente 

um Ofício comunicando a situação na Rua Dr José Vicente, na 

proximidade da casa 180 a 171 um corredor e até o presente 

momento não houve resposta da Elektro e este poste está inclinando 

para o lado da pista, então vem colocando a cada dia que passa em 

dificuldade e perigo aos moradores do setor e as pessoas que 

passam ali na estrada, e quer fazer este requerimento, porque ofício 

não mandam resposta e quem sabe no requerimento vai obter uma 

resposta agradável, nada mais é vida que devem estar em segurança 

e aqui nossa parte tomar as devidas providências de cobrar a 

Elektro e que não vem sendo feito o trabalho, então gostaria que 

fosse feito o requerimento e colocasse em discussão e votação. Em 

única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. Continuou o Nobre Edil 

solicitando um requerimento ao Executivo sobre o Alto São 

Geraldo, Bairro São Geraldo e que olhasse com mais um carinho 

para aquelas pessoas principalmente os aposentados, pessoas que 

gostam do esporte, malha, e antigamente existia ali um espaço nas 

proximidades daquele ponto de ônibus, existia um praça de Malha, 

e ficou abandonada que reside naquele setor do São Geraldo, os 

aposentados vem pedir ao Executivo que olhe ali naquele setor, 

construa ou passe a máquina e faça alguma benfeitoria ali e que as 

pessoas possam ter um lazer e vem com esse requerimento a pedido 

dos moradores daquele setor. Em única discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. 

Continuou o Edil sobre fazer um requerimento sobre os 

paralelepípedos na cidade de Queluz, mas já foi feito anteriormente 

um Ofício do Vereador Silvio Bueno, então não há necessidade, 

porque a situação de Queluz, principalmente as pessoas que tem 

carro, sabe a situação que nossa cidade se encontra e devido ao 

comentário que todos sabem perfeitamente que não vai mais 

acontecer o asfalto na cidade, iria fazer o requerimento com reforço 

de todos os Vereadores, como fizemos no desvio da cidade e do 

trânsito; não foi colocado em prática e quando colocar funcionará; 
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somos nove Vereadores pensando e chegamos a conclusão que na 

realidade quando for feito este desvio será positivo para a nossa 

cidade; não tem outra solução e temos também uma pessoa que é 

muito competente que é o Campos e tem conhecimento que será 

bem sucedido e dizem que não tem mais verba para o asfalto da 

cidade, iria fazer o requerimento pedindo o nivelamento das ruas 

principais de Queluz, sai de um buraco e cai em outro; não só da 

Sabesp que faz buraco em Queluz, a cidade inteira está um 

desconserto danado, mas já foi feito o Ofício, tudo bem. Continuou 

solicitando um requerimento no Bairro do São Pedro, a 

restauração. A Presidência solicitou ao colega Paulo indagando se 

queria um requerimento sobre o asfalto primeiro. O Edil Paulo 

Roberto comentou que não, onde o Vereador Silvio já entrou com 

Ofício e tem certeza que será atendido o Ofício do Vereador e, 

continuou comentando que no Bairro do São Pedro gostaria de 

pedir ao Executivo que olhasse com carinho naquele setor onde 

acontece tem muitos bichos, cobras cascavel e as pessoas tem 

dificuldade de transitar naquele setor que é atrás da Igreja de São 

Pedro, onde residem a Maura, Darcy, a Josi e a Luciana e André 

que tem uma dificuldade tremenda naquele setor, depois que passa 

da antiga bica não tem mais luz e fica difícil, tem muita cascavel e 

mora naquele setor e vê a situação que se encontra aqueles 

moradores e eles foram em sua casa hoje, e pediram para que este 

Vereador olhasse por eles e claro que tem que olhar, dever e 

obrigação de todos nós, estamos aqui representando o povo e temos 

que fazer o melhor e gostaria que fizesse esse requerimento ao 

Prefeito e seu encarregado de Obras e que fizesse uma reparação no 

passeio até aquele setor perto da casa da Darcy e outros e colocasse 

um poste com dois braços e com certeza vão ajudar muito e como o 

Prefeito vem fazendo um trabalho que vem sendo aplaudido pela 

iluminação que está sendo feita em nossa cidade, então gostaria de 

merecer e ver o nosso Prefeito colocar  o braço de luz aos 

moradores. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Paulo Roberto 

declarou que nada mais a comentar na sua palavra livre e 

agradecer a Deus por mais esta Sessão maravilhosa, pedindo a Deus 

que abençoe a todos. Em seguida, a Palavra livre foi dirigida ao 

Nobre Edil João Batista que cumprimentou a todos e 

primeiramente agradecer a Secretária Paula Rodrigues que 

brevemente estaremos com o sinal da Globo pronto e que ela vem 
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desempenhando lá com o pessoal da Globo e logo o sinal estará 

estabelecido em nossa cidade. Aproveitou para agradecer ao 

Prefeito Municipal Laurindo pelo belo carnaval que foi feito aqui 

em Queluz e tivemos a segurança muito bem feita pelos nossa 

segurança daqui, o pessoal da Polícia Militar, Civil um carnaval 

digna em dizer que foi muito bonito; com enfeites que foram feitos e 

parabenizar quem teve a brilhante ideia e amigos seus, casais de 

Resende que teve muito contato quando lá trabalhou por 21 anos e 

aqui estiveram e elogiaram o carnaval muito bonito; então temos a 

elogiar o nosso Prefeito pelo belo evento do carnaval aqui. 

Aproveitou para oficiar ao ilustre Prefeito sobre muitos pedidos 

dirigidos a sua pessoa na parte de esporte e que no ano passado não 

foi feito o campeonato de campo aqui do pessoal e nem o salão; 

gostaria de pedir ao Prefeito que comunicasse o pessoal da 

Secretaria de Esporte com sua Diretoria e que esse ano não passe 

em branco e que não seja somente feito o campeonato de primeiro 

de maio; pedem o campeonato da cidade; e reivindicamos que esse 

ano não seja esquecido o campeonato onde todos pedem. Continuou 

dizendo que em 2017 quando iniciamos falou com o Prefeito que lá 

em cima no Bairro União teríamos problema com o lixo; devido a 

mais moradores que foram para lá como turistas; e nesse carnaval 

houve o problema com o lixo lá; então pede ao Prefeito e seu 

encarregado de obras, inclusive já levou o encarregado lá; então 

pede ao Prefeito que agilize as lixeiras para lá e se possível de 

alvenaria e já mostrou para o Sr. Osiel que lá em cima tem e fazer o 

mais rápido possível, Queluz virou uma cidade turística e então 

precisamos tratar bem o turista que vem para cá; traz o dinheiro 

mais em compensação traz o lixo e é dever do Executivo cuidar 

desse lixo, então solicita ao Senhor Prefeito que tome essas devidas 

providências para que melhore o problema do lixo lá e que está 

precisando mesmo. O Edil Carlos Mateus no aparte comentou que 

com relação a esse assunto, que nesse feriado de carnaval por três 

vezes foi almoçar lá no Bairro União, poderia mandar alguma coisa, 

ofício. O Edil João Batista declarou que será ofício. O Edil Carlos 

Mateus declarou que poderia anexar a possibilidade de retirar o 

lugar de armazenamento de lixo do ponto de ônibus; fez essa 

observação onde a lixeira fica ao lado do ponto de ônibus duas 

delas; a pessoa fica esperando a condução e aquele arsenal de lixo. 

O Edil João Batista comentou que lá não tinha e a pedido foram 

colocadas a mais três lixeiras e não comporta e o colega tem razão. 
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O Edil Carlos Mateus comentou que a pessoa espera a condução e a 

lixeira ao lado é só para complementar. A Presidência indagou 

porque não fazer por requerimento. O Edil João Batista comentou 

que somente Ofício já esteve conversando com ele e estão 

aguardando; e dizer aos colegas que esteve hoje com a Sra Lívia na 

Prefeitura e que cuida da Licitação e já está dando andamento 

também na licitação do bar da piscina e já foi falado com ela e está 

providenciando e também para finalizar, com ela também já está 

dando andamento na licitação do material que será usado nas 

benfeitorias no Bairro União e no mais agradeceu a todos. Em 

seguida, a palavra livre foi direcionada a Nobre Edil Kacia Maria 

que cumprimentou a todos e gostaria de iniciar esta Sessão fazendo 

a reiteração de um Ofício que foi encaminhado para a Secretaria de 

Educação, bem como para as Diretoras das Escolas municipais 

sobre a possibilidade de se levar as escolas do Município quanto a 

palestras sobre a violência doméstica, violência contra a mulher que 

não teve retorno e nem resposta até o presente momento e o Ofício 

foi encaminhado no final do ano passado. Aproveitou para fazer um 

requerimento de informação ao Chefe do Poder Executivo sobre o 

parquinho do calçadão, se está em condições de funcionar, em 

funcionamento e se está sendo utilizado, e em caso afirmativo qual 

seria o motivo de não ficar aberto nos finais de semana e feriados, 

porque entende que os funcionários públicos tenham carga horária, 

funcionário trabalha e não trabalha, mas é o único lazer da 

população da cidade para as crianças, e não tem justificativa, você 

vai a Cruzeiro, o parquinho  como em outras cidades está aberto; o 

funcionário vai de manhã e fecha ao final da tarde e Queluz 

permanece fechado o dia todo; então o chefe do Poder Executivo 

por favor possa lhe dar um retorno quanto a isso e se há 

possibilidade de abrir efetivamente o parquinho para a população 

utilizar. Aproveitou para fazer uma Indicação ao Chefe do Poder 

Executivo e a Secretaria de Obras sobre a possibilidade de um 

estudo e viabilidade de adotar medidas como a desapropriação ou 

doação de terrenos para abertura de uma rua, ligando os bairros 

Santa Luzia que seria a Porteira com o Bairro da Cascata; uma 

questão de desenvolvimento urbanístico da cidade, e facilitar os 

moradores do Bairro da Cascata, ter mais uma opção de saída, 

facilitaria muito o trânsito da cidade, e auxiliaria os moradores do 

bairro tanto da Cascata quanto da Porteira, uma opção a mais para 

aquele bairro novo que está se formando na cidade; e depois que o 
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bairro estiver totalmente construído, cheio de imóveis, mais para 

frente não conseguirá fazer este estudo e proporcionar este tipo de 

desenvolvimento, melhora o trânsito e o acesso aos bairros e no 

mais agradeceu a todos, hoje não tem muitos pedidos, tendo em 

vista o Carnaval e na Sessão de Câmara passada fez todos os 

pedidos que eram necessários. Após, a palavra foi direcionada ao 

Vereador Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos e 

gostaria de fazer um pedido ao Setor de limpezas que na Avenida 

José Messias de Paula França, ali tem dois túneis que passa, saindo 

de sua chácara passa por dentro e aquilo lá está entupido, um deles; 

e a água que vem lá de cima passa ali, e, há muito tempo não fazem 

limpeza ali, observou e agora não tem mais jeito, com urgência 

fazer limpeza no bueiro que passa por debaixo da pista, pois 

quando entupir o outro lado, vão ver o que acontecerá, a água 

ficará toda parada ali, pode ser um requerimento. Em única 

discussão e votação foi o requerimento do Edil Adalberto aprovado 

nominalmente e por unanimidade. Solicitou o Edil ao encarregado 

de Obras que tomassem providências no calçamento a cidade, 

principalmente perto de sua casa, na Oscar de Almeida, próximo ao 

Açai, o povo está caindo ali, tem buraco que é uma pouca vergonha, 

o povo cai e gente de idade não está podendo passar ali, está caindo 

toda a parte de calçamento, então por favor, a fiscalização vá 

verificar isso, passam lá, passam por cima e fingem não ver, um 

requerimento, o proprietário daquilo chame para resolver o 

problema. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Comentou o Edil que 

esteve no Bairro União e foi parado pelos munícipes e eles estão 

pedindo que a Elektro faça podas das árvores que descem ali, está 

pegando nos fios e quando chove dá interrupção, arriscando a 

queimar alguma coisa; é na Vila da Pedreira, que desce após o bar 

do Batista, na avenida. Em única discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. A Edil 

Kacia Maria solicitou um aparte à Presidência (que concedeu três 

minutos), pois esqueceu de mencionar em sua fala, e que amanhã 

dia 08 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher 

e como Vereadora representante das mulheres no Legislativo 

juntamente com a Vereadora Paula, não podia deixar passar em 

branco essa data tão importante para nós mulheres; tanto fora da 

política como dentro, a participação política feminina das mulheres 

na política é de extrema importância, ela vem crescendo muito, mas 
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ainda nós encontramos uma certa resistência; a última vez que 

encontrou com mulheres Vereadoras do Estado de São Paulo em 

São José dos Campos e foi um dos itens da pauta que nós 

conversamos  foi é que infelizmente as mulheres ainda não tem 

tanta abertura política e até mesmo pela Lei que na maioria das 

vezes é quanto a porcentagem feminina obrigatória que deve ser 

respeitada é preenchida puramente para completar o que a Lei 

determina, mas não por mulheres que realmente os presidentes dos 

partidos queiram investir e acreditam no potencial feminino na 

política, e não é por ai; nós mulheres temos que ser ouvidas sim, 

temos que ter a nossa representatividade, e que somos donas de 

casa, tratamos da economia doméstica, da educação dos filhos, da 

saúde, e nós saberemos com certeza, ajudar a governar e 

administrar nosso Estado, Município e País, e gostaria de 

parabenizar a todas as mulheres mães, aquelas que deixam seus 

filhos em creche para trabalhar, as que são donas de casa, e as que 

trabalham fora, e esses dias viu um artigo no Face que representava 

bem isso, e uma das funcionárias da Casa que foi a Adriana e com 

todo o respeito menciona seu nome, compartilhou junto com sua 

pessoa, essa ilustração, da desigualdade das mulheres tanto no 

mercado de trabalho como na política, como na área dos estudos, 

dizemos tanto igualdade, mas nós mulheres saímos em desvantagem 

muito grande, e as pessoas insistem em dizer que não, nós somos 

donas de casa, lavamos, passamos, cozinhamos, cuidamos de dois ou 

três filhos, damos conta de tudo isso, e saímos para ir na faculdade 

a noite para estudar, chegamos para sair às cinco da manhã para 

trabalhar e dizer que a igualdade no atual cenário de nosso país, 

não é verdade, mas realmente acredita em políticas igualitárias e 

acredita que nós mulheres damos conta sim, e que se Deus quiser a 

participação das mulheres na política, nas indústrias, no comércio 

vai crescer muito, e isso vai ajudar a melhorar o nosso país; e 

quanto a violência doméstica que é uma violência contra a mulher e 

a bandeira que realmente levanta, acredita e defende, infelizmente o 

nosso cenário mostra que o machismo está batendo de frente, 

contra as denúncias, os machistas querem impor e dizem que não 

existe essa violência, mas existe sim, e quanto mais brigamos por 

igualdade social e liberal, mais nós estamos enfrentando resistência 

e infelizmente uma crítica com todo o respeito ao nosso atual 

governador do Estado, que está reduzindo as delegacias da Mulher 

e isso lhe entristeceu muito, e foi uma das falas que ele argumentou 
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em sua campanha de governo e já nos primeiros dias reduziu as 

delegacias que faziam plantão, e que as mulheres sejam ouvidas, 

porque trabalha com isso, e as pessoas não tem noção da 

quantidade de mulheres que são violentadas e agredidas todos os 

dias, mas elas não falam, por vergonha, medo da sociedade, por 

medo do que as pessoas vão falar, por medo de apontarem o dedo, e 

a sociedade aponta sim, e espera realmente que o Estado, o Governo 

Federal, e que o nosso Município onde ajuda a administrar e que 

legisla, olhe por essas mulheres porque se o Poder Público não 

olhar, muita mulher vai morrer e apanhar, então parabéns a todas 

as mulheres da nossa cidade, e por fim agradeceu. Em seguida, a 

palavra foi dada a Nobre Edil Paula Elias que cumprimentou a 

todos e comentou sobre a limpeza do Município e na sexta feira 

acompanhou e alguns de nós estamos insistindo com relação a isso 

com relação a limpeza no Município, mas não adianta, e o 

Executivo começar a tomar as providências e os munícipes voltarem 

a fazer novamente após a limpeza, jogar o lixo na cidade; e na sexta 

feira acompanhou o caminhão de entulho, fazendo toda a limpeza e 

retirada de entulho e quando voltou por volta de 13 horas, já estava 

tudo de novo na rua; então não adianta nós ficarmos aqui insistindo 

com o Executivo, falando, pedindo, se não houver uma 

conscientização por parte nossa dos munícipes; passamos o 

carnaval com a cidade suja, alguns bairros lotados de entulho; 

então é triste a realidade; e com relação a limpeza fala também a 

respeito da entrada da cidade; falamos muito a respeito daquele 

asfalto dos buracos e tudo que tem logo na entrada, mas temos que 

ver também antes do ponto de parada do ônibus, ali também a 

situação está lastimável e com o tempo de chuva, o mato cresce 

mais, a dificuldade aumenta, mas temos que ter um cuidado maior 

com a entrada de nossa cidade. Aproveitou para falar a respeito da 

Saúde, e na Sessão passada a Vereadora Kácia falou a respeito da 

Irmandade, e se recorda que no ano de 2012, houve um grupo de 

pessoas no município que resgatou a Mesa Diretora da Santa Casa e 

fazia parte disso; e no início do ano de 2013 até mesmo porque 

havia se candidatado como Vereadora e já não havia mais interesse 

do novo Executivo manter isso; então gostaria de fazer um 

requerimento de informação para o atual Presidente da Irmandade, 

que é o Sr. Bruno Monteiro com relação a que, e saber dele quando 

que foi dada entrada no CEBAS, se houve isso e quando foi feita 

essa aquisição e se lembra que discutíamos muito a respeito disso; 
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que é o Certificado Entidade Beneficiente de Assistência Social e 

sendo mais clara voltarmos a ter a nossa Filantropia aqui no 

Município de Queluz, porque nós perdemos no decorrer dos anos, 

devido as dívidas, e se lembra que no mandato do Prefeito José 

Celso, ele dividiu, ou melhor parcelou a dívida de INSS e FGTS, o 

qual possibilitaria nós voltarmos a ter esse certificado, e hoje saber 

se nós possuímos ele e se foi buscado isso, e se hoje está com esse 

parcelamento em dia e como anda a atual situação, e saber também 

com ele porque no período em que resgatamos a Mesa Diretora, a 

Irmandade ainda estava sob a Intervenção da prefeitura e parece 

que teve as Contas rejeitadas pelo Tribunal de Justiça, algo assim; e 

indagou da Vereadora se foi isso a ser falado, que mencionou sim, 

onde o Tribunal foi desfavorável com relação às contas e gostaria de 

saber dele, porque na época como estava sob a Intervenção, quem 

era responsável pela Irmandade era a Prefeitura e gostaria de saber 

se houve uma defesa dentro de tempo necessário, se correram atrás 

com relação a isso; como era da Prefeitura, seria ela a correr atrás 

disso e se foi protocolada alguma ação anulatória com relação a isso 

a esse Parecer desfavorável, se fizeram alguma coisa, o número e 

esse processo para ver  e se algum advogado protocolou e 

providências com relação a isso. E, outra coisa que tomou 

conhecimento e gostaria que ele, hoje como atual Presidente se 

possível informasse é que no ano de 2012, quantas ações tínhamos 

trabalhistas na Irmandade e que no caso estava sob Intervenção e 

no final do ano de 2016 se isso aumentou se tinha mais; nesse 

período de quatro anos, e se teve Advogados nessa parte das Ações 

trabalhistas e se algum deles recebiam por este trabalho. No aparte 

a Nobre Edil Kacia Maria comentou que pode esclarecer já e na 

hora que chegar a documentação e talvez a população não entenda, 

por ser leiga do assunto especificamente; e deixar registrada em Ata 

que de sua fala, até mesmo para a população ouvindo a Edil Paula  

falar e vendo; e vendo a minha resposta, pode pegar resposta 

picada e realmente não vão entender todo o Processo de 23 anos; 

resumidamente quanto ao CEBAS e quando começou a advogar; 

eles já estavam pedindo sim, a Secretaria de Saúde e se lembra 

muito bem porque atuou nisso e foi o Cristiano juntamente com a 

Rosana que mandaram essa documentação e eles ficaram de 

mandar tanto por e.mail como pelo correio e na época ainda estava 

sob intervenção e o que seria intervenção novamente para a 

população não esquecer, que a Prefeitura administra e gerencia 
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toda a Irmandade, e a Irmandade como a colega Paula estava na 

Mesa sabia que não tinha poder de decisão em nada e nem assinar 

nenhum documento; a Prefeitura e Secretário de Saúde que faziam 

isso, e a Secretaria de Saúde não mandou e.mail e não mandou pelo 

correio; eles não enviaram pelo correio o CEBAS, e lembra muito 

bem porque quando entrou, o assunto foi tratado com sua pessoa; 

mais isso já na gestão da Bela, porque antes não tinha o CEBAS; e 

eles estavam correndo atrás; e eles não conseguiram por esse não 

envio do documento pelo correio; mandou por e.mail e foi a 

Secretaria de Saúde; e isso tudo presenciou; e com relação a Ação 

Anulatória houve sim para anular a dívida que a Santa Casa teria, 

porque o dinheiro entrou e saiu, só que quem administrava o 

dinheiro era a Secretaria de Saúde, e o Tribunal de Contas não 

entendeu isso e entendeu que era a Irmandade que pegava esse 

dinheiro e não fazia a demonstração do que estava sendo gasto em 

compras, enfim; assim que acabou a Intervenção, nós entramos com 

uma Ação Anulatória com muito custo, através do Advogado Dr 

Thiago e atuou junto com ele, e conseguimos anular essa decisão 

somente no que diz respeito a Santa Casa dever a Prefeitura, 

porque a Prefeitura já estava querendo penhorar o Prédio da Santa 

Casa e salvo engano acredita que chegou esse ofício aqui que a 

Secretária leu que anulou essa decisão e solicitando que a Prefeitura 

acabasse com essa dívida ativa da Santa Casa; comentou que não se 

recorda da quantidade de processos que tinha antes, só que quando 

acabou a Intervenção, todos os funcionários foram demitidos na 

transição do Governo sim; e dentre essas demissões e reclamações 

trabalhistas, suponhamos que era em média de 50 a 40 que tinha 

mais ou menos e foi para duzentas e um monte de coisa; porque a 

Santa Casa não podia mais prestar esse serviço, por isso houve a 

demissão em massa; e houve aquela frustração e criação irregular 

da Fundação que foi todo mundo fazer o concurso e toda essa 

confusão na área da Saúde, inclusive nessas Ações e foi o que 

questionou e falou na semana passada, na última Sessão, tinha até 

coveiro de 10 – 15 e 20 anos que estava trabalhando na Irmandade; 

então não teriam tantas Ações e se não tivesse tanta coisa irregular 

vindo lá de trás; porque esse coveiro não foi contratado na época da 

Bela, e sabe porque esteve presente nas Ações e com relação a 

receber, inclusive e só para deixar bem claro para a população aqui 

porque já sabia até coincidentemente que já haveria esse 

questionamento, na quarta feira da semana passada já sabia e 
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estava aguardando e “eu Kácia” fez as Ações todas gratuitas pela 

Santa Casa, dois anos pela Santa Casa pro bono digamos assim 

porque não tinha advogado nenhum querendo receber o que a 

Santa Casa tinha condições de pagar e antes de fazer as Ações esses 

dois anos que atuou de graça sim e pode comprovar, recebeu três ou 

quatro meses bem antes de entrar como Vereadora e vão mandar 

esses documentos para vocês e já sabia que iriam fazer isso, para 

tentar deturpar o que disse na semana passada, e o que disse 

continua valendo, advogou de graça para a Santa Casa, dois anos 

sim, tanto que quando entrou como Vereadora, não podia mais 

porque o entendimento era de que por ser Vereadora não podia 

advogar contra a Prefeitura que é a que manda repasse para a 

Câmara, depois houve o entendimento que como o CNJ como a 

Santa Casa e a Prefeitura estava atuando no mesmo polo, poderia 

advogar, e continuou advogando de graça até agora, até um mês e 

meio no máximo, acha isso, e até o Bruno essa semana pediu cópia 

de tudo que fez para ele poder fazer as Ações, houve uma época 

inclusive que recebeu e não ficava com o dinheiro, porque a Drª 

Denise de Areias e a Drª Mariane Cendreti e menciona os nomes 

aqui porque pode provar; recebia o dinheiro e repassava para elas 

porque não podia assinar e fazer as audiências porque até então o 

entendimento era de não poderia, então pagava as outras 

advogadas com o dinheiro da Santa Casa para elas fazerem esse 

serviço, porque elas não queriam receber só para atuar em tudo; 

receber dois mil reais para trabalhar em 500/600 processos; então 

pagou picado com elas, e foi o que elas aceitaram e tem extrato do 

pagamento delas, e.mails trocados, conversas de Whatsapp e se for 

preciso tem certeza de que elas vão confirmar isso; e declarou que 

respeita a colega Paula e de forma alguma o questionamento que 

Vossa Senhoria, porque sabe que a colega não tem intenção 

nenhuma de lhe prejudicar e está esclarecendo isso, porque já sabia 

na semana passada que tentariam dizer que sua pessoa falou que 

não recebeu e só advogou de graça, como se estivesse mentindo e 

recebendo uma verba irregular, mas quer deixar claro aqui que sua 

vida é um livro aberto e que tudo que fizer vai provar, e para 

provar que é uma pessoa desonesta e que pega dinheiro ou qualquer 

coisa do tipo, vai ter que nascer outra vida para fazer isso; e já 

sabia de toda essa situação semana passada; sabia que iriam tentar 

deturpar, porque a população iria tentar pegar picado; infelizmente 

como disse da outra vez, a população é leiga e não sabe, iriam tentar 



 15 

dizer que recebeu verba irregular e não recebeu, e já iria esclarecer 

isso, atuou de graça para a Irmandade muito tempo. O Edil João 

Batista no aparte indagou da colega Kacia que mencionou que não 

recebeu, mas repassou dinheiro, só para saber. A Edil Kacia Maria 

comentou que repassou o dinheiro. O Edil João Batista declarou 

que recebeu o dinheiro. A Edil Kacia Maria declarou que não falou 

isso, falou que advogou de graça durante dois anos sim e podia 

receber sim. O Edil João Batista comentou que repassou o dinheiro 

para as duas advogadas, mas como repassa? A Edil Kacia Maria 

declarou que falou antes no começo da conversa que advogou 3 ou 4 

meses recebendo, falou agora, no começo da conversa e depois 

parou de receber e continuou atuando mais dois anos de graça sem 

receber nada e repassar nada para ninguém, pegando o seu carro e 

indo para Cruzeiro, gastando sua gasolina de trabalhos seus para 

tentar levantar a Irmandade, trabalhou para a Irmandade uns 

meses recebendo e depois recebeu e passou para elas e ninguém 

queria fichar com a Irmandade, sabia que não tinha dinheiro para 

pagar e foi fazendo isso para ajudar a Irmandade, tem todos os 

e.mails, tem tudo; vão tentar deturpar, podem tentar deturpar e a 

Irmandade sabe que advogou de graça durante dois anos para eles, 

trabalhou, advogou, e recebeu dinheiro que podia receber na época, 

nada irregular, é verba federal que poderia receber e não era verba 

do Município, as pessoas conhecem a sua dignidade, e não vai se 

importar em nada, falar nada, se quiser que traga e.mail aqui, trará 

e quer ver provar que fez alguma coisa errada, e se quiserem mexer 

com isso para tentar manchar a sua imagem, podem manchar, e o 

que tinha para falar já está falado, o que tinha para mostrar foi 

mostrado, eram duzentos funcionários que a viram naquela 

Irmandade, gente ali de dentro como a Rosana, o João Silvério que 

sabe o trabalho que fez, e que sabem foi uma pessoa correta o 

tempo inteiro e que não está preocupada com isso, pode pedir e 

mandar, podem fazer o que quiser e realmente tem tudo, e quer ver 

o Presidente ou outra pessoa falar que sua pessoa não fez trabalho 

de graça para a Irmandade, e que fale para sua pessoa. A Edil 

Paula Elias comentou que o melhor mesmo para esclarecer e até 

tudo é ele mesmo. O Edil João Batista no aparte indagou se é o 

Bruno Monteiro? A Edil Paula Elias comentou que sim e na época 

estava conosco e ele é o atual Presidente da Irmandade. Em única 

discussão e votação foi o requerimento da Nobre Edil Paula Elias 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Em seguida, a palavra 
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foi direcionada ao Nobre Edil Carlos Mateus que cumprimentou a 

todos e comentou que parte de suas palavras foram ditas pela 

Vereadora Paula em relação à limpeza urbana e isso foi ressaltado 

aqui muitas vezes no Plenário e nossa indignação por parte da 

administração, no caso o Executivo, mas tem notado o empenho, e 

quer dar os parabéns ao Executivo e o responsável pela limpeza, 

pelo trabalho que vem sendo feito, depois dessa nossa colaboração 

mesmo, nossa cobrança aqui; e vê hoje o Bairro da Porteira 

limpíssimo e teve andando pela cidade e está sendo empenhado, 

como pode se ver o Alto do Ginásio, e no trabalho o Prefeito está 

tentando e até dar os parabéns ao trabalho da equipe que faz parte 

do cantoneiro que é o Tonhão, Pindé, Oswaldo, uma turma e que 

está fazendo o trabalho de uma maneira que o Sr. Silvio falou numa 

ocasião atrás, limpando, varrendo e retirando a areia, e vê que é 

duradoura, próximo a sua casa, 3 ou 4 semanas limpou e agora é 

que está começando a sair o matinho; duradoura e maneira certa, e 

quer dar os parabéns pelo empenho; e fica indignado porque 

próximo a sua casa também aconteceu isso, e nós como Vereadores 

as pessoas acabam ligando para nós, mandando mensagem para ver 

o que está acontecendo e é complicado realmente; às vezes os 

mesmos que cobram, são os que sujam, o lixo da pessoa não 

incomoda os outros, e os de outras pessoas incomodariam eles; 

então precisamos alinhar esse conceito realmente, um respeitar o 

outro e poxa, a Prefeitura colocou uma nota no Site, onde a coleta 

do lixão seria reduzida no período do carnaval, e a coleta de entulho 

e lixo verde interrompida no início do carnaval e restabelecida hoje, 

e no mesmo dia as pessoas jogando lixo na cidade, então é o que 

sempre falou, uma parceria, cidadão, Legislativo, Executivo, todos 

os órgãos tem que alinhar para que possamos ter uma vida digna e 

usar realmente de maneira correta o dinheiro público que é dessa 

forma que gasta; até indevidamente pelo descontrole disso tudo; 

ressaltando também mais uma vez, e por falta de comunicação sua 

não será; o Código de Obras entrará em vigor no mês seis, depois 

não vão reclamar de serem multados; depois vão falar que 

receberam multa e isso é complicado; tem que seguir regras; dai 

Prefeito e Vereadores serão vilões mais uma vez; por estar 

cumprindo uma Lei; não temos que ter medo de falar de situações 

que vem contra a população, mas é preciso ser faladas, e fala desde 

o início se for para pensar só em voto, não adianta ser Vereador; é 

mais que isso o nosso papel aqui; então todos tem que se alinhar 
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fazer o seu papel para que seja o dinheiro usado de maneira certa; 

não desperdiçando, senão acaba sendo desperdício. No mais 

gostaria de dar os parabéns aos organizadores do Carnaval e mais 

uma vez parabeniza a Polícia Militar, todos os organizadores e 

parabenizar o Prefeito mais uma vez, o nosso espaço 08 de março 

foi criticado, denunciado, sofreu todas as intimidações no início de 

governo, mas foi o que manteve o nosso carnaval; se vê uma 

estrutura que não tem em cidades vizinhas, choveu todos os dias de 

carnaval, e a população pode ser prestigiada com um carnaval 

lindíssimo desse, poucas ocorrências e acredita não saber se teve, 

poucas brigas e diferente de nossas cidades ao redor, cidades ao 

nosso lado que não pode nem ter carnaval, então fica os parabéns 

também por isso, e hoje é dia dos parabéns e ainda parabenizar, 

pois esteve andando pelas estradas rurais e estão bem conservadas, 

apesar da chuva, são boas, andou pelo bairro do Entupido, União, 

Fazenda São José, Marambaia, a do bairro do Sertãozinho, São 

Roque, com exceção de um trecho e queria até oficiar o Executivo 

para dar uma chegadinha lá e dar um reforço, entrando o Tarley 

sentido Restauração até a Escolinha da Restauração está boa; e 

daquele perímetro até chegar nos Arrudas esse trecho precisa de 

manutenção muito barro, árvores caídas, um lamaçal mesmo, jogar 

material que tem e está armazenado perto da Pedreira. E, mais uma 

vez dar os parabéns e o que fala em cima de tantas críticas, as coisas 

estão acontecendo, os meio fios estão sendo colocados no Bairro da 

Cascata, é um desenvolvimento, situações que não acreditavam e na 

gestão passada os Vereadores Paula e Silvio estavam presentes, não 

acreditavam que o desenvolvimento chegaria a tal, também bairros 

que foram denunciados, prejudicados e hoje o Prefeito enfrentou a 

situação e assumiu a causa e o desenvolvimento está chegando para 

essas pessoas lá; em torno de 40 a 50 casas; tanto o bairro São José 

como o da Cascata, criando forma de bairro. Não podemos pensar 

de falas que certas horas vêm a Plenário, falar de favorecimento 

temos parentes para todo o canto da cidade; uma cidade pequena, 

até nós mesmos com propriedades em outros bairros, se for levar 

em conta que todo benefício tem rua de parente, ou que se tem 

terreno, vai ser favorecimento as coisas não acontecem, é picuinha, 

falou um tempo atrás e afirma, nós não podemos reclamar que o 

desenvolvimento está chegando, antigamente reclamava do que não 

era feito e hoje reclama do que está sendo feito; então é errado e 

acredita que as pessoas que estão recebendo benefício não estão 
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tristes com isso, e nessa sua ida até o bairro da União e passou pela 

Rodovia SP 54, tem um fio que segue ela toda, não sabe se é 

telefone, fibra óptica e esse fio em boa parte está no chão; enroscado 

em árvores e trará problema futuro, então pedir ao Secretário 

chegar e ver o que é e notificar a Empresa responsável para tomar 

providências e arrumar e se for telefone aqui no perímetro urbano 

os postes da Elektro. Aproveitou para fazer um requerimento ao 

Executivo para falar em relação ao bar da Caixa D’água, onde foi 

instalada a academia ao ar livre, o que falta para funcionar ou 

demolir, o que acontece, se está interditado, porque e que 

providência está sendo tomada, está mal interditado, vai cair e a 

cerca que estava em volta dele para poder impedir que as pessoas 

entrassem já está no chão também então requerer ao Executivo que 

nos dê uma informação e cabe a quem porque primeiro está feio e 

com risco de cair e faz uma obra toda nova, com academia e deixa 

tudo cair, pede requerimento de informação. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Continuou o Nobre Edil Carlos Mateus 

parabenizando os blocos União da Vila, Unidos do Morro, e o que 

já se tornou tradicional “Pika da Galáxia” e o famoso Bloco das 

Piranhas, esse ano infelizmente não foi, ficou sabendo que estavam 

todos lindos e cheios, parabenizar aos organizadores. Aproveitou 

para fazer uma Indicação pode parecer ser boba, mas acha que não 

é, visitou a cidade de Cunha e o turismo vem crescendo muito com 

os eventos, e conversou com o responsável da outra gestão e 

mencionou que medidas tomadas lá com relação às festividades e 

eles até adotaram o nome, e como fazem uma festa tradicional como 

esta da Moranga e Porco, travar isso e fazer com que todo o 

Município nessa ocasião e no período de festa, venda o mesmo 

produto, e dar prioridade em Licitação para o comerciante local 

para depois a prestação para fora, para que o dinheiro das 

festividades fique no Município e fazer um estudo com relação a 

isso; e lá foi feita dessa forma, a “tradição festa do Porco”, ou seja, 

todos os outros restaurantes vão vender a mesma coisa, não 

havendo aquela competição, haverá do tempero, mas não por 

variedade, então força quem vem buscar o evento, em todo o local 

que for comer naquela ocasião terá o mesmo cardápio, prende um 

pouco e faz com que o dinheiro fique no Município. No mais é isso e 

o tempo foi curto, a cidade ficou envolvida em festividades e o 

pouco que andou ressaltou aqui. Após, a palavra livre foi 
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direcionado ao Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a todos 

e começou a sua fala com relação e só complementando uma notícia 

distorcida que saiu no Jornal Queluz Notícia, onde vinculou 

realmente que a gente, ou sua pessoa usando de perseguição política 

para favorecer a empresa de seu pai e prejudicar os alunos e 

consequentemente o Prefeito. Acha lamentável e deixa muito triste, 

tudo isso que vem ocorrendo essas notícias que distorcem a verdade 

e por mais que ele não queira lhe dar o direito de resposta ou ouvir 

o outro lado, um jornal imparcial ele age dessa maneira, ele poderia 

colocar a cópia da Representação que foi feita no Ministério Público 

aonde fala que aponta irregularidades ao Ministério Público e pede 

que continue a prestação de serviço de maneira gratuita a todos os 

estudantes, medida adotada por sua pessoa, após reclamação de 

parte dos estudantes que foram retirados no ano passado, devido a 

débitos; e porque voltou nesse assunto, e já prestou esclarecimento 

em rede social, mas voltou nesse assunto que curiosamente chegou 

na Sessão passada, um Ofício relatando aqui que nós temos 124 

alunos inadimplentes no ano de 2018 e 200 pessoas inscritas na 

dívida ativa do Município; gerando um débito total de 56.660,78, 

então estará fazendo uma nova Representação no Ministério 

Público, e já vai deixar bem claro aqui para que seja anulado toda 

essa dívida no nome dos nossos munícipes, porque estão aqui 

constando débito; porque a cobrança era indevida, a Lei já foi até 

revogada, devido a inconstitucionalidade da Lei que foi aprovada 

aqui na Câmara, então vai mais uma vez estar brigando por você 

estudante que está lutando por um futuro melhor; que sonha com 

uma vida digna, então podem ter certeza que não ficará com medo 

de fazer o que é certo; estará aqui para aguentar todas as 

consequências que virão, mas sempre do lado de vocês, pessoas de 

bem, então quer só esclarecendo e finalizando essa parte que acha 

muito importante e a gente continuará tomando as providências e a 

nossa luta é para que tenhamos transporte gratuito no município de 

Queluz, assim como temos na cidade de São José do Barreiro, 

Lavrinhas, Areias, isso é o que quer para vocês e espera e é por isso 

que luta por cada um de vocês; e vê a dificuldade que é pagar uma 

faculdade, pagar um transporte escolar, e vocês merecem o que há 

de melhor; e podem contar com esse Vereador. Continuou o Edil 

fazendo um Requerimento de informação e recebeu informação de 

dois pacientes que fazem uso do veículo para Hemodiálise, que a 

situação lá está ficando complicada, acaba a Hemodiálise ficam 
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aguardando o carro duas a três horas até o veículo retornar, já 

ficam quatro horas na máquina fazendo o tratamento deles, grande 

parte das pessoas já são idosos, e eles precisam de respeito, tem 

informação também que o veículo está indo com excesso de 

passageiros e tem horas que coloca de três a quatro pessoas no 

banco de trás do Fiat Uno que já não é um carro muito espaçoso, 

tem relatos que transporta cadeira de banho e as pessoas que tem o 

direito de ir com acompanhante não podem ir porque não tem 

lugar; então senhor Prefeito parabéns pelo carnaval, mas exige 

respeito com os nossos munícipes que estão fazendo tratamento, isso 

sim é importante, respeito porque é direito deles, e vai deixar um 

recado aqui para você, se não tomar providência o Senhor será 

representado novamente mais uma vez no Ministério Público para 

que isso seja solucionado, porque eles não estão pedindo nada de 

graça não, ali é direito deles, eles tem o direito, então parabéns pelo 

carnaval, mas represente e trabalhe de maneira correta, porque 

está aqui de olho em toda a ilegalidade que não for sanada, será 

levada ao conhecimento do nosso Ministério Público que diga-se de 

passagem que tem feito um trabalho excelente, imparcial e dessa 

maneira tem conseguido êxito no nosso trabalho, então aqui quer 

deixar esse recado para o Prefeito, que as festas são muito boas e 

tudo, mas o dia a dia, o arroz com feijão tem que ser bem feito, não 

está aqui contra carnaval, acha que é tradição uma festa popular, e 

tem que ser feita, mas também o dever de casa tem que ser feito 

Prefeito, você não pode abdicar do seu tempo e deixar essas coisas 

acontecerem, acha lamentável as pessoas estão muito tristes com 

isso e aconselho ao Senhor procurar os pacientes ai para dar uma 

justificativa, antes mesmo de mandar resposta, que dessa maneira 

seria mais digno de sua parte. Com relação ao Bairro da União 

também senhor Prefeito. O Edil Carlos Mateus no aparte indagou 

se isso seria um requerimento? O Edil Gustavo declarou que sim. O 

Edil Carlos Mateus indagou se está em discussão o requerimento? E 

comentou que acha o seguinte como o Vereador falou, logicamente 

a pessoa que procurou o Vereador sensibilizado, não está 

duvidando que isso tenha acontecido, mas vai ser sincero “cara”, no 

que vai falar, esteve na Santa Casa, tem frequentado mais acha que 

é um absurdo certas horas escutar comentários que se ouve aqui no 

Plenário com relação a nossa Saúde, defende essa tese mesmo, não 

está falando que essa pessoa não precisou e que isso não aconteceu, 

não duvida e tanto que não pode provar, mas tem uma propriedade 
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rural, às margens da Rodovia e quando não está na cidade, está lá, 

a quantidade de vezes que os carros da Saúde passam, não sabe 

para onde, Guará, Cruzeiro, é muito suporte até mais que o 

Município possa, e sabemos do orçamento que é gasto mensalmente 

com a nossa Saúde, é muito fácil às vezes jogar a culpa no Prefeito, 

mas poxa olha o que tem sido feito, não é só isso que colocam na 

rede social também não; dá um passeio nas cidades vizinhas como é 

a estrutura maiores que a nossa, não é isso não; então com todo o 

respeito acredita que o Senhor saiba também Vereador que não é 

tão debilitada assim nossa Saúde, tem que reivindicar, tem que 

saber, mandar requerimento e informação por certas informações 

que ouve em internet vê o Vereador falando e direcionando mesmo 

como se isso não existisse, esse atendimento e fala mais por questão 

de protesto mesmo, porque quando fala que nossa Saúde é ruim, 

isso é ser mentiroso, isso é mentira, a Saúde não é ruim. O Edil Luis 

Gustavo complementando as palavras do Vereador Carlos Mateus 

as críticas não são no intuito de denegrir, mais sim de cobrar  é 

dever de cada um de vocês aqui, a cobrar por melhorias, bater 

palmas concorda, mas o nosso dever como fiscalizador, para qual o 

cargo fomos eleitos é de cobrar; então não está comparando 

Município de Queluz com nenhuma outra região, está analisando 

dentro de nossa realidade, e a demanda que lhe foi apresentada tem 

que levar ao conhecimento dos Pares e pedir solução para o 

Prefeito, então se não há como o Vereador provavelmente se não 

houver, vai vir a resposta mas se continuar a irregularidade já está 

afirmando que isso vai ser levado ao conhecimento do Ministério 

Público, porque o Curador do Idoso e das pessoas que fazem é o 

Ministério Público, que é o nosso Promotor de Justiça, então não 

está aqui falando balela não, até porque se os Senhores procurarem 

saber, grande parte das representações feitas por este Vereador, 

estão tendo provimento e andamento, tendo que dar explicações na 

cidade de São Paulo e pediu autorização, então não está fazendo 

aqui e jogando para a torcida, respeita os Pares e respeita todo o 

cidadão queluzense, não está aqui para fazer plateia, está aqui 

cuidando de uma coisa séria, e se os Senhores tiverem algum tipo de 

dúvida podemos pegar o carro e acompanhar o dia a dia do trajeto, 

conversar porque não são muitas pessoas não, só que não dará 

nomes aqui porque primeiramente não é obrigado e segundo 

porque é muito constrangedor o que as pessoas estão passando e 

sensibiliza com a situação, então só complementando Vereador o 
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Senhor tem o direito sim de fazer a defesa do Executivo e tudo, mas 

pode ter certeza, que o que fala não é mentira e nem conversa não, 

isso é uma verdade e a gente tem que tomar providência com 

relação a isso. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Gustavo 

continuou dizendo que também houveram algumas reclamações em 

rede social com relação ao Bairro da União, a gente tem 

constantemente pedido melhorias ao bairro, com relação ao 

atendimento médico, transporte escolar, deslocamento dos 

moradores para cá, a questão da ambulância, são várias, as 

questões do campo, mas a situação do Bairro da União, acredita 

dentro do Município de Queluz é uma das mais complicadas, 

acredita que os senhores concordem com sua pessoa, e a gente está 

aqui e não está de olho fechado, estamos cobrando, a gente indica, 

faz requerimento, mas compete ao nosso Executivo tomar as 

providências, então meus amigos que lhe marcaram hoje numa 

publicação, não houve tempo hábil de responder, mas está 

respondendo aqui para vocês, a gente está aqui e atento, mas 

infelizmente quando é caso de representação que ele é obrigado por 

lei a fazer, este Vereador faz, vai lá e assina e coloca seu nome e leva 

fama de chato, porque tudo que está errado e acontece na cidade, 

ou se não pode fazer, não faz porque a culpa é do Gustavo, a foi o 

Gustavo que denunciou e muitas vezes tem coisas que não é sua 

pessoa não; entendeu, mas tudo cai em suas costas, está levando 

essa cruz e vê pessoas às vezes fazer cara feia para a gente na rua, 

distorcer, mas infelizmente isso é o preço que a gente paga, o 

Vereador anteriormente falou em sua palavra que o Vereador não 

pode se preocupar só com o voto, e realmente não está preocupado 

com o voto, está preocupado em trabalhar e fazer o que é certo, 

porque foi eleito para um mandato de quatro anos, o futuro a Deus 

pertence, então tem a obrigação de fazer o que é correto e se tiver 

alguma coisa errada, tomar providência; seja mediante indicação 

ou Representação no Ministério Público, mas o Bairro da União 

encontra-se num estado realmente que pede atenção do nosso 

Executivo Municipal, e está atento aqui moradores do Bairro da 

União, muito embora pouco vá lá em cima, mas a gente através da 

rede social, as pessoas comunicam, Whatsapp e acaba a gente 

chegando e estamos cobrando aqui e espera que em breve o Prefeito 

tome as providências e comece a atender as demandas lá de cima, 

tem o Vereador Dominique que está lá também no dia a dia da 
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população e sabe do que está falando; então é lamentável mas a 

gente está aqui e está atento a tudo que está acontecendo. Solicitou 

um requerimento de informação com relação aos gastos do 

carnaval, tanto do Acorda Manecão se houve, quanto do carnaval 

2019, a gente está aqui batendo palma e vamos saber quanto custou 

aos cofres públicos esse carnaval e quer saber também se tem um 

estudo do Municípío de quanto isso gerou na economia do 

município, porque a gente da festa ficar somente com a sujeira e 

com a bagunça para organizar, e o Município não arrecadar e a 

população não ganhar nada, então quer saber se a Prefeitura tem a 

estimativa de quanto gerou na rede hoteleira, restaurante ou se o 

pessoal só veio aqui trazer lixo e bagunça e mijar nas calçadas e 

praças públicas ai, igual acompanhou o mau cheiro em alguns 

lugares; subindo a pé na Ladeira da Delegacia estava insuportável; 

e é lógico que isso não é culpa do Executivo, é falta de educação, 

muitas vezes isso acontece mesmo, mas quer saber se isso está tendo 

um impacto na economia do Município com esses eventos. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e 

por unanimidade. O Edil Luis Gustavo solicitou uma Indicação 

para o Executivo Municipal com relação ao estado de conservação 

dos ônibus do transporte escolar e tem fotos aqui dos ônibus com o 

estofado todo rasgado, as ferragens expostas colocando em risco ali, 

então que dê uma atenção, não custa uma fortuna um reparo no 

estofado do ônibus, dê mais dignidade às nossas crianças que 

acordam cedo para poder estudar, isso é respeito, capricha no 

carnaval, mas tenha zelo com o patrimônio público que está 

deixando deteriorar e quer fazer esta Indicação e se houver 

necessidade de alguém duvidar do que está falando tem as fotos 

aqui no celular para os senhores acompanhar também. Aproveitou 

para fazer um requerimento de informação e não quis 

complementar a fala da Vereadora Paula, mas tem um 

requerimento para encaminhar para o nosso amigo Bruno 

Monteiro e Executivo Municipal, todo mundo sabe que a Santa 

Casa e a Irmandade da Santa Casa parou de prestar o serviço para 

a Prefeitura quando trocou-se a gestão devido a impossibilidade de 

repasse e não ter essas Certidões Negativas de Débito, mas quer 

saber primeiramente se é verdade, e segundo se for verdade o 

porquê ainda continua faturando no CNPJ da Santa Casa; e quer 

tanto o Executivo quanto o Presidente da Irmandade mande cópia 

dessas notas e o que está sendo comprado pelo Executivo Municipal 
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utilizando o CNPJ da Irmandade. Em única discussão e votação foi 

o requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. 

Continuou com uma Indicação ao Senhor Presidente e já é uma 

reivindicação desde que entramos aqui, inclusive dos Munícipes a 

questão da transmissão e melhoria da qualidade  via internet da 

página da Câmara e se possível armazenamento para as pessoas 

disponibilizarem  depois, porque toda a transmissão grande parte 

utilizando a sua internet, o aparelho teve que adquirir um tripé 

sendo que esta Casa e não é por falta de dinheiro não, o ano passado 

devolveu uma quantia record para o Executivo e zelando pela 

transparência e pede ao Presidente dentro de seu mandato faça essa 

benfeitoria para dar mais transparência ainda aos trabalhos 

legislativos, porque ai sim, não vai ter como ter esse disse me disse, 

conversa de porta de botequim ou supermercado falando mentiras, 

porque muitas pessoas não tem acesso ao seu faceboock, não 

acompanha e é uma obrigação institucional isso estar, e pode 

acompanhar a Câmara de Cruzeiro outras Câmara municipais 

estão lá disponíveis as Sessões para a hora que quiser, porque ai não 

tem esse negocio de meias palavras não, falou terá que assumir, e 

isso que a gente precisa, as pessoas tem que estar a par da vida e do 

dia a dia e muitas vezes as pessoas não tem tempo para poder estar 

vindo aqui, mas querem saber o que se passa dentro desta Casa; 

então o primeiro passo foi e conseguiu autorização para poder fazer 

a transmissão que era proibido e a gente conseguiu com muita 

batalha, através do Ministério Público com recomendação e houve 

resistência aqui dentro, as pessoas tem medo de dar transparência e 

quando a gente sai para a vida pública tem que dar a cara para 

bater, não temos que nos esconder atrás do monitor de nada, temos 

que estar aqui e ser sincero;  ser o que somos, então não tem o 

porque de querer ficar atrás da cortina, tem que arregaçar as 

mangas e lutar por esta cidade e por dias melhores, auxiliando o 

Executivo, cobrando quando for a hora de cobrar e para isso que 

somos pagos, não estamos fazendo nenhuma grandiosidade não, é 

obrigação de cada um, então Presidente espera que o Senhor tome 

providência e regularize e não ter que sair daqui no final do 

mandato em 2020 e ver isso do jeito que está, a Casa é do povo e 

querem saber o que se passa aqui Presidente. A Presidência 

declarou que fará o devido estudo e providências desse caso ai e 

indagou ao Edil se tem algo mais devido ao tempo. O Edil Luis 

Gustavo comentou que tem mais uma Indicação e o Vereador 
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Carlos Mateus também extrapolou o tempo. O Edil João Batista no 

aparte solicitou a todos aqui que na próxima Sessão não aconteça 

mais o que está acontecendo, foi dada a palavra à ele, era para 

pararmos a palavra dele, e como a Vereadora Kacia em outra 

Sessão passou do tempo, ninguém reclamou como não estamos 

reclamando do colega, mas que essa seja a última e que na outra o 

tempo seja determinado para todo mundo igual e respeitando todo  

mundo, tem o pessoal aqui e as pessoas que nos assistem, mas o 

colega tem a palavra. O Edil Carlos Mateus comentou que são dez 

minutos e um de aparte. A Presidência declarou que cedeu dez 

minutos e três a mais. O Edil Carlos Mateus declarou que no 

Regimento dez minutos e um apartado. A Presidência comentou 

que até três minutos vamos fazer a tolerância. O Edil Luis Gustavo 

declarou que primeiramente o Presidente como eleito tem que se 

reportar ao Senhor, e está vendo ai o Primeiro Secretário se 

manifestar com relação ao tempo. O Edil João Batista comentou 

que tem autonomia. O Edil Luis Gustavo comentou que concorda 

que o Regimento diz na questão do tempo, mas ao invés de 

preocupar, e aqui são demandas que precisam ser esclarecidas, não 

é simplesmente falar correndo e isso dificulta; e relação como aqui 

nessa Casa as pessoas se apegam ao Regimento quando lhe convêm, 

ai vale aqui dentro, o Plenário é soberano, mas para fazer o que é 

certo, muitas vezes as demandas tem que descer para o Judiciário e 

que o mesmo empenho que o Nobre Vereador Dominique está tendo 

para cumprir ele tenha na consciência na hora de votar; questionar 

uma coisa e não está falando balela não, está falando coisa de 

interesse do Município, enquanto muitos só tem boca para poder 

dar parabéns para o Prefeito, aqui está falando coisa séria, não está 

falando palhaçada, mais tudo bem vai reduzir a sua fala ao tempo 

determinado e que fique aqui o seu protesto, o que está falando aqui 

não é nenhuma brincadeira, é coisa séria e deveríamos ter vergonha 

de pegar e fazer uma Indicação e não é toda a Sessão que isso 

acontece. O Edil João Batista no aparte comentou que o colega não 

deixa de ter razão mais o povo e nós aqui temos que respeitar o 

horário, nós respeitamos porque o colega não pode respeitar? Não 

está falando que jogamos conversa fora, mas nós temos que 

respeitar. A Presidência comentou que precisamos nos adaptar aos 

dez minutos para que não aconteça como o Vereador está dizendo e 

as palavras são corretas, tem que ser falado e acha justo e todos 

concordando com ele, tanto que o Vereador Carlos  Mateus passou 
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dos minutos e não ocasionou tumulto e a Vossa Excelência também 

não está ocasionando tumulto, um teve direito o outro também terá 

e na próxima Sessão tentar os dez minutos possíveis e não 

prejudicar nenhum e outro. O Edil Luis Gustavo  comentou e já 

aproveitando a deixa vamos complementar então, solicitou 

encaminhar um Ofício ao nosso Jurídico para que estude a 

possibilidade de alteração de nossa Lei Orgânica e Regimento 

Interno para que tenhamos Sessões toda a semana na 2ª feira, e não 

somente de 15 em 15 dias, e ai realmente os dez minutos serão 

suficientes, porque tratar de assunto de interesse local de quinze em 

quinze dias, realmente para sua pessoa não está dando tempo, então 

que tenhamos Sessões nas quatro semanas do mês.  O Edil João 

Batista indagou se o colega quer encaminhar um requerimento ou 

Ofício. O Edil Luis Gustavo declarou que Indicação; e por último 

uma Indicação ao Jurídico que faça um estudo para elaboração e o 

retorno da Tribuna Livre para a nossa população e sem mais 

agradeceu pela atenção desculpando-se àqueles que se sentiram 

ofendidos devido às suas delongas, mas são coisas que se fazem 

necessárias e pediu desculpas pelo descumprimento de nosso 

Regimento Interno e que as providências serão tomadas para as 

próximas Sessões. Em seguida, a palavra foi dada ao Nobre Edil 

Silvio Bueno que cumprimentou a todos e começou a falar ao colega 

Carlos Mateus em sua palavra da festa de Cunha e ele tem razão, as 

festas de Cunha estão cada vez melhores, turismo cada vez melhor 

mesmo e mais isso tem um grande motivo e não somente aquilo que 

falou, os Prefeitos colocaram a população para participar, e se 

entregarem na festa e lá nós temos a festa do pinhão, várias festas, e 

tudo lotado; hotelaria lotada e tudo funcionando maravilhosamente 

bem; e lá teve uma coisa que nós não tivemos aqui e se chama 

continuação e aqui entra um Prefeito que está fazendo a coisa certa 

e o outro só porque é ao contrário muda tudo; tivemos parada a 

festa da Moranga, doce, parou festas que estavam vindo ao longo 

dos anos, e cada vez indo mais para frente e isso foi abandonado e 

perdemos tudo, e só está complementando o que o colega falou, e 

em sua opinião foi maravilhosa e mostrando também qual é a falha 

nossa e ninguém dá continuidade no que o outro começa; 

infelizmente essa é a nossa cidade; e se chama política. Aproveitou 

para dar os parabéns devido que amanhã é o dia das mulheres para 

todas mulheres queluzenses, é o dia mais que certo ser 

comemorado, e sabemos que existe muito sofrimento e a luta é 
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muito difícil; então fica o seu parabéns para todas as mulheres. E, 

comentou sobre o que o Vereador Gustavo mencionou e pode ser 

que a intenção do colega não tenha sido atrapalhar a parte do 

transporte da Educação, mas infelizmente, veio a prejudicar 

bastante pessoas, alunos que estudavam que se carregava a 40 anos 

atrás e formando família e a denúncia com objetivo de outra coisa 

veio atrapalhar o bom andamento dos transporte que era e com 

todos os defeitos que tinha ajudava muito os munícipes aqui de 

Queluz. Mencionou também do carnaval e veio pouco aqui e gostou 

do carnaval e vai dizer por que, onde estava não viu briga e a gente 

que tem família é a coisa mais importante que tem no carnaval, 

você vir e não haver briga, e quando acontece sempre alguém se 

machuca, e nesses três dias que estava na rua não viu briga; 

disseram que ocorreu mas não foi perto de sua pessoa e as bandas 

foram boas, e parabenizar a Prefeitura pelo evento que realmente 

como o Gustavo falou não podemos parar; eventos não se para seja 

quem for o Prefeito tem que continuar, senão tudo morre. 

Aproveitou para falar da escada da Câmara onde o povo pergunta 

cadê a escada da Câmara; e quem tirou a escada da Câmara foi este 

Vereador, e sua intenção era colocar aqui, isso há quantos anos 

2009, acha que a tirou em 2010, e quem entrasse em seu lugar, 

preparou o corredor para colocar o elevador; para que deficientes 

pudessem vir nos assistir, e isso não aconteceu e quem assumiu o 

seu lugar foi o João Antônio que infelizmente veio a falecer; depois 

a Verinha e depois entrou o Thiago França e sobre a escada da 

Câmara é o seguinte a deixou aqui e os anos se passaram e essa 

escada veio a sumir quando o Vereador e Presidente Thiago França 

estava nesta Casa e fez a reforma lá de trás; tiraram a escada lá de 

trás e ela sumiu; infelizmente não tem culpa para quem pensou; e 

tem prova do que está falando e amanhã entrará nessa Casa com 

documento assinado por sua pessoa com as provas do que aconteceu 

com a escada e fora isso sumiram outras coisas: a Vereadora 

Verinha tinha feito umas prateleiras que sumiram e isso ninguém 

falou, como outras coisas tapetes; onde estão? Infelizmente não sabe 

falar, mas vai provar com a documentação que entrará nesta Casa, 

que não tem culpa de sumir e tem provas disso. O Edil Luis 

Gustavo comentou no aparte de ouvir o colega falar da escada e 

como era um patrimônio da Câmara Municipal é o caso até de fazer 

um boletim de ocorrência, para apurar onde está a escada, isso é 

furto, se não teve um termo de doação tem que se apurar; custou 
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um dinheiro que é público, isso é muito sério, sugere para elucidar 

os fatos que seja feito através de nosso Presidente da Cãmara e que 

seja feito o boletim de ocorrência; da escada e suposta prateleira 

também. O Edil Silvio Bueno fez questão de falar aqui e não deixar 

dúvidas, senão um acusa o outro sem saber o que é mentira ou 

verdade e está entrando com a documentação e tem certeza que não 

mexeu na escada, e quem assumiu depois de sua pessoa não pode 

responder. Comentou sobre a Vereadora que disse na Sessão 

passada que as contas tinham sido rejeitadas e pelo que viu aqui, as 

contas não foram rejeitadas; então a Sra mentiu para nós e aquele 

dia falou tudo que quis e ficou quieto; a Vereadora mentiu nessa 

Casa de Leis, falou também que nunca havia recebido um tostão 

sequer da Santa Casa, e agora falou aqui que recebeu alguns 

salários, ela quem falou, está respondendo com as próprias palavras 

dela, agora uma Advogada e Vereadora mentindo aqui para a 

gente; a que ponto vamos chegar, como vamos acreditar nessas 

palavras; na hora de falar e gritar sabe, e realmente ficou quieto, 

hoje não e como ela falou que recebeu salários, ai mudou e aquele 

dia falou que não recebeu salário e que as contas haviam sido 

rejeitadas; e vendo aqui ela era a Advogada da Santa Casa da 

Irmandade; ela defendeu a Irmandade como defendeu o Guilherme 

e chega aqui fala outra coisa; não temos noção disso; estamos aqui 

escutando, às vezes ela extrapola e fala mentiras e depois não se 

corrigiu, e hoje realmente ela falou que recebeu 3 ou 4 salários; 

agora diz que não recebeu nenhum salário, trabalhou de graça, 

como falou que a conta tinha sido rejeitada, e o azar dela coitada, 

chegou hoje ai e está vendo isso aqui; a Conta está aprovada, são 

coisas que não conseguimos entender, nessa Casa é complicado tem 

que escutar e ficar quieto, e depois vê a verdade acontecer, vamos 

ver o que vai chegar mais, vemos isso acontecer nessa Casa, várias 

vezes e sempre tem uma mentirinha por trás; e dai descobre e não 

veio para falar nada disso, e pediu para ler o que viu, e qualquer 

vereador pode ver, e a Vereadora já até viu pelo jeito, mas temos 

que falar e na hora que teve que escutar, escutou, a Vereadora 

mentir para nós, que nunca recebeu um tostão sequer, e isso está 

constado em Ata, não está mentindo, nós aqui e a colega como 

Advogada, no mínimo que deveria fazer era não mentir para nós; e 

tem mais uma coisa que a colega falou, e a Sra chamou os nossos 

munícipes de ignorantes da OS e Saúde, a palavra da Sra foi essa, 

infelizmente o povo aqui é ignorante, a Sra. Chamou e não é 
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verdade? Os Senhores escutaram e não está mentindo e está 

constado em Ata também, vamos ver o que acontecerá nos 

próximos capítulos, vamos esperar. No aparte concedido pela 

Presidência a Nobre Edil Kacia Maria mencionou que somente para 

esclarecer novamente tem um monte de defeito e sabe que a política 

é suja e só quem lhe conhece não precisa dar explicações e nem 

ficará estressada do que tem que falar ou não, porque é enxugar 

gelo e falou que advogou de graça pela Santa Casa dois anos e não 

recebeu nenhum tostão e as pessoas que estavam lá dentro sabem 

disso, e não precisa provar nada para ninguém e principalmente 

para quem não gosta de sua pessoa e vão fazer questão de deturpar, 

e mostrar que é desonesta, na sua vida não entrou nem um tostão 

que não seja correto e está com a consciência tranquila e podem 

falar o que quiser e nunca se preocupou com pessoas que não 

gostam de sua pessoa; advogou para Santa Casa e recebeu, antes de 

advogar de graça; e foi isso que falou, e cada um interpreta do jeito 

que quer, e está constando na Ata que advogou dois anos para a 

Santa Casa e assim o fez sem receber sim; advogou antes de ser 

Vereadora e recebeu sim; isso não quer dizer que recebeu por um 

trabalho que fez antes de ser Vereadora e que se tornou desonesta, e 

quando se tornou Vereadora ficou dois anos advogando pela Santa 

Casa de graça sim, e para um bom entendedor meia palavra basta, 

e não vai ficar estressada com isso; e quando  falou das contas, 

trouxe aqui os papéis e mostrou e deu numeração e falar que está 

mentindo é leviandade da parte do Vereador e ele sabe que tem 

papel que falou e provou e não falou a la vonté e com relação a 

Ação Anulatória o que anulou foi o repasse que houve irregular lá 

dentro e anulação da Santa Casa dever isso para a Prefeitura, essa 

foi a anulação e é o que está escrito ai; pois fez essa Ação Anulatória 

e não foi nada que advogou para o Guilherme, não advogou para 

ele não, e pode pegar os Autos da Ação Anulatória e trazer aqui 

sem problema nenhum e que foi sua pessoa e o Dr Thiago que 

assinou; o Tribunal de Contas anular o repasse da Santa Casa para 

a Prefeitura que ali estava irregular, a Santa Casa não deve mais 

nada; não advogou para nenhuma pessoa não que não seja a 

Irmandade, e isso está tudo no papel, e vai ficar uma palavra contra 

a outra vai, mais tem a consciência tranquila limpa e falar que é 

desonesta pode falar, quem lhe conhece e de onde vem não precisa 

dizer mais nada, e agora falar que é mentirosa, o que vai fazer, 

quem quiser acreditar em sua pessoa acredite, e as pessoas que 
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estavam dentro da Irmandade, pessoas corretas sabem tudo o que 

fez ali dentro, e os munícipes de Queluz podem perguntar e mais 

um ponto a palavra ignorância usou sim, tem responsabilidade das 

coisas que faz certa ou errada e o Vereador também usou há um 

mês e meio atrás, e falou a mesma coisa que a população de Queluz 

era ignorante e teve até briga no face, e até a Cristiane tia do 

Gustavo mencionou num post e no calor das palavras se diz muita 

coisa e que hoje já usou a palavra leiga, pois não queria realmente 

cometer o mesmo erro, e não fez para ofender a população e tanto 

que em duas ou três casas lhe chamaram para dar os parabéns e 

explicar a situação, então realmente para quem quer entender a 

coisa, vai entender e quem não quer não vai; tem a consciência 

limpa, não vai ficar lavando roupa suja aqui e sabe para onde isso 

vai dar, e sabe o que vai acontecer como aconteceu com o Vereador 

Gustavo e realmente não está preocupada, porque sua vida é um 

livro aberto e o que tiver que acontecer vai acontecer e está 

tranquila e mais uma vez obrigada a todos e parabéns pelos 

trabalhos da Casa. O Edil Silvio Bueno no aparte declarou que 

nunca chamou o povo de Queluz de ignorante, a Sra está mentindo 

de novo, falou que o povo de Queluz em época de eleição faz muita 

fofoca, ignorante foi a Sra. Quem chamou e ai a Cristiane 

mencionada aqui, disse que este Vereador chamou o povo de 

fofoqueiro. Em seguida, a Presidência no uso da palavra 

cumprimentou a todos e suas palavras serão poucas, pois todos já 

falaram e parabenizar o carnaval, os blocos que participou, bem 

organizados e como todo carnaval dá uma confusão, mas faz parte 

do povo e também agradecer a toda segurança que teve, a Polícia 

Militar, Civil, e a todos que trabalharam no carnaval e não viu 

briga e nem nada, e graças a Deus correu tudo bem. E, quanto as 

palavras do Vereador Gustavo da Saúde e se tem essas 

irregularidades tem que ser corrigida pela parte do Executivo, 

porque a população tem a necessidade de ir e voltar sem excesso nos 

carros com a quantidade devida de pessoas, e deve ser corrigido, 

averiguar e fomos eleitos pela população para estar fiscalizando e 

isso mais e todos os Edis que falaram foram bem acolhidas as 

palavras em prol da nossa população e no mais desejou um boa 

noite a todos. Por fim, anunciou a 11ª e 12ª Sessões Extraordinárias, 

após a Ordinária e anunciou a 4ª Sessão Ordinária de 18/03/19, 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 03ª Sessão 
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Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 07 

de março de 2019, às 21:47 horas. (Ata conforme Artigo 163 do Regimento 

Interno). 

Presidente: 

1º Secretário: 


