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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

Ao primeiro dia do corrente mês de abril de dois mil e dezenove, 

às dezenove horas e dez minutos, na Sala das Sessões, Drº 

João Monteiro da Silva, realizou-se a Quinta 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 04ª 

Sessão Ordinária de 01/04/19, sendo esta, aprovada 

nominalmente e por unanimidade. Após, no Pequeno Expediente 

foram apresentados: 1) INDICAÇÃO Nº 021/19, de autoria da 

Nobre Edil Kacia Maria Nemetala. ASSUNTO: Elaboração Projeto 

de Lei que “Cria o Conselho da Mulher no Município de Queluz”; 
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DESTINO: Executivo Municipal/Jurídico PM; 2º) INDICAÇÃO Nº 

023/19, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez 

ASSUNTO: Emenda Aditiva a Lei nº 677/2015 e suas alterações, 

sobre listagem de taxis.DESTINO: Executivo Municipal e S. M de 

Assuntos Jurídicos; 3º) INDICAÇÃO Nº 024/19, de autoria da 

Nobre Edil Paula Elias da Silva.ASSUNTO: Encaminhamento de 

Projeto de Lei que visa desmembramento de área pertencente ao 

prédio que sedia o Centro Cultural.]DESTINO: Executivo 

Municipal e S.M. Assuntos Jurídicos (RETIRADA DE PAUTA 

PELA AUTORA); 4º) (AGUARDANDO) - LEITURA DO OFÍCIO 

ESPECIAL DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO – 

PRESIDÊNCIA – SOLICITANDO MAIS TEMPO PARA 

ANÁLISE DOS PROJETOS DA PAUTA PARA 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO  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. (c/ 

respectivos Pareceres); 5º) (AGUARDANDO) - VOTAÇÃO ÚNICA 

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); (ANÁLISE CPJR); 6º) (AGUARDANDO) - 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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/ respectivos Pareceres); (análise CPJR); 7º) 

(AGUARDANDO) - 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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/ respectivos Pareceres);(análise CPJR); 8º) 

(AGUARDANDO) - 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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/ 

respectivos Pareceres); (análise Comissão Justiça Redação); 9º) 

LEITURA DO OFÍCIO GP/SMAJ Nº 084/19 – PEDINDO A 
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RETIRADA  DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI Nº 013/19, 

PARA ADEQUAÇÃO: (AGUARDAR 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 013/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre a preservação do 

Patrimônio Natural e Cultural do Município de Queluz, cria o 

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Institui o Fundo de 

Proteção do Patrimônio Cultural de Queluz”); (Of GPSMAJ/Nº 

064/19) – Tramitação Normal; (c/ cópia aos Edis); 10) 

(AGUARDANDO) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/19, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva, que “Dispõe sobre denominação de prédio 

público que define”; (c/ cópia aos Edis); 11) (AGUARDANDO) 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 002/19, de autoria da Mesa Diretora que “Altera 

o Capítulo VI – Das Atas das Sessões, em seu Artigo 163 do 

Regimento Interno da Casa Legislativa”; (c/ cópia aos Edis); 12) 

OFÍCIO SV ESPECIAL/2019(pela autora em 01-04-19) – 

RETIRADA DE  PROPOSTA DE EMENDA ADITIVA A  LEI Nº 

576/12, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala que 

“ACRESCENTA DISPOSITIVO A LEI Nº 576/12 que Dispõe 

sobre  vedações para nomeações de cargo em Comissão, no âmbito 

do Poder Legislativo e Executivo do Município de Queluz”; (c/ 

cópia aos Edis); 13) LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 014/19, 

de autoria do Executivo Municipal que “Altera a redação do Artigo 

4º da Lei Ordinária Municipal nº 666/2014, conforme Ofício 

GP/SMAJ Nº 77/19; (c/ cópia aos Edis); 14) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/19, de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre a criação de elementos, 

setores e zonas de preservação, institui o conselho municipal de 

preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico e 

cultural do Município de Queluz – COMPHAC, o Fundo de 

preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico e 

cultural e dá outras providências”, conforme Ofício GP/SMAJ Nº 

89/19; (c/ cópia aos Edis); 15)OFÍCIO GP Nº 090/19, responde a 

INDICAÇÕES DOS NOBRES EDIS: 16Nº 001/19, de autoria do 

Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre  construção de rampa 

de acesso próximo à Praça Mal. Floriano;Nº 002/19, de autoria do 

Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre reforma no parque 

escola Arco-Iris e instalação de novo parque em área do Bairro 

Nova Queluz;Nº 004/19, de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, 



 4 

sobre retirada de camada asfáltica na Rua Antoninho França; 16) 

OFÍCIO GP Nº 093/19, responde a Requerimento nº 026/19, de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre iluminação Praça Pr. 

Delcides no Bairro Santo Antônio; 17) OFÍCIO GP Nº 091/19, 

responde a Requerimento nº 024/19, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva, sobre instalação de ar condicionado na Sala de 

Raio X; 18) OFÍCIO GP Nº 092/19, responde a Requerimento 

nº025/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre 

inserção de braços de luz, colocação de postes e instalação de 

lâmpadas em área do bairro São Geraldo, conhecida como Beco do 

Bertoso e ainda de lixeiras na área; 19) OFÍCIO GP Nº 095/19, 

responde a Requerimento nº 023/19, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto da Silva, sobre  elaboração de Edital de Criação de Ponto 

de Taxi e permanência dos motoristas em ponto específico – (c/ 

anexo); 20) OFÍCIO GP Nº 089/19, responde a Ofícios SV :Nº 

004/19, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre 

reparo nos paralelos instalados próximo a Praça Mal. Floriano;Nº 

006/19, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando, sobre elaboração 

de estudo para implantação de acessibilidade no Edifício Thomaz 

Ribeiro Júnior;Nº 016/19, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando, 

sobre limpeza e retirada de entulho na escadaria do Alto Santo 

Antônio;Nº 032/19, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, 

sobre lixeiras ao longo da Rua Messias Gomes de Araújo;Nº 035/19, 

de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre corrimão em 

escadaria;Nº 038/19, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, sobre 

limpeza nas proximidades do Prédio da Estação; 21) OFÍCIO GP 

Nº 097/19, responde a Requerimento nº 028/19, de autoria do Nobre 

Edil Silvio José Bueno, sobre  colocação dos banheiros químicos na 

Praça Portugal; 22) OFÍCIO GP Nº 098/19, responde a 

Requerimento nº 030/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto 

da Silva, sobre iluminação e limpeza às margens da linha férrea 

próxima as residências do Bairro São Benedito; 23) OFÍCIO GP Nº 

099/19, responde a Requerimento nº 038/19, de autoria do Nobre 

Edil Luis Fernando, sobre  mudança de local para realização de 

festas como Carnaval e Festa São João; 24) OFÍCIO SMAJ Nº 

082/19, responde a requerimento nº 036/19, de autoria da nobre 

Edil Kacia Maria, sobre funções do Vice-Prefeito; 25) OFÍCIO 

SMA/AG Nº 021/19, responde a OFÍCIO SV Nº 045/19, de autoria 

do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre manutenção nas estradas; 26) 

OFÍCIO Nº 060/19 – SME, responde a Requerimento de 
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Informação nº 018/19, de autoria da Nobre Edil Paula Elias da 

Silva, sobre Programa Novo Mais Educação (c/ anexo) ; 27) 

OFÍCIO GS Nº 103/19 – SMS, responde a Requerimento de 

Informação nº 032/19, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva 

Ribeiro, sobre  não atendimento pacientes Bairro União; 28) 

OFÍCIO GS Nº 108/19 – SMS, responde a Requerimento de 

Informação nº 024/19, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da 

Silva, sobre instalação de ar condicionado na Sala de Raio X; 29) 

OFÍCIO GS Nº 038/19 – SPROMOÇÃO SOCIAL, responde a 

OFÍCIO SV Nº 039/19, da nobre Edil Kacia Maria, sobre reuniões 

de prevenção e combate às drogas; 30) OFÍCIO SMO Nº 023/19, 

responde a Ofício nº 047/19, de autoria do Nobre Edil João Batista 

Ribeiro Filho, com referência a inserção de lixeira ao longo do 

Bairro União e realocação das mesmas instaladas em pontos de 

ônibus; 31) OFÍCIO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, 

responde a Ofício SV Nº 048/19, do Nobre Edil João Batista Ribeiro 

Filho, sobre o bar da piscina municipal e melhorias no Bairro da 

União; 32) OFÍCIO Nº DSMU/PMQ nº 010/19, responde a 

Requerimento nº 037/19, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando 

Paulino, sobre veículo na Rua Santo Antônio; 33) OFÍCIO Nº 

DSMU/PMQ nº 011/19, responde a Ofício SV nº 005/19, de autoria 

do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre sinalização nas 

proximidades da Agência Santander; 34)OFÍCIO CONSELHO 

TUTELAR, responde a Ofício SV Nº 039/19, de autoria da Nobre 

Edil Kacia Maria Nemetala, sobre  combate ao uso de drogas; 35) 

OFÍCIO ELEKTRO – VIA E.MAIL, responde aos Requerimentos 

e Ofício SV do Nobre Edil Paulo Roberto, em anexo;  Nº 025/19 – 

Inserção de braços de luz e outros na Rua Virgilio de Paula 

Monteiro (Bairro São Roque);Nº 026/19 – Iluminação da Praça Pr. 

Delcides no Bairro Santo Antônio;Nº 030/19 – Iluminação e limpeza 

às margens da linha férrea próximo as residências do Bairro Santo 

Benedito;OFÍCIO SV Nº 031/19 – visita e manutenção poste situado 

Rua Dr. José Vicente; 36) OFÍCIO NOVA DUTRA Nº 127/19, 

responde a Ofício SV Nº 014/19, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo sobre limpeza viaduto Turíbio Rosa; (c/ anexo); 

37)OFÍCIO NOVA DUTRA Nº 146/19, responde a Ofício SV Nº 

025/19, de autoria da nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre 

manutenção na área situada na entrada do Município; 38) OFÍCIO 

NOVA DUTRA Nº 120/19, responde a OFÍCIO PC Nº 198/18, de 

autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva, sobre melhorias nas 
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proximidades do viaduto Posto Graal Estrela. EM SEGUIDA, FOI 

DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A 

PALAVRA LIVRE O NOBRE EDIL JOÃO BATISTA que 

cumprimentou a todos e comentou ser breve e solicitar  do 

Executivo Municipal sobre a resposta dada quanto a Escola Arco-

Iris, reforma que fez e o que não teve jeito fez a retirada, agora se 

possível retorno com material novo, então retorne com brinquedo 

novo. Solicitou um Ofício a Nova Dutra ao Sr. Virgilio, sobre a 

Avenida Virgilio Camargo da Silva, se possível, na ponte que é 

estreita aos pedestres com calçada e que é estreita, fazer pela lateral 

um passeio de pedestre, com passagem metálica, ambas as partes 

saindo direto na calçada. Após, a Edil Paula Elias, cumprimentou a 

todos e solicitou um Ofício a Elektro, sobre a iluminação no Bairro 

Estrela, a rua é escura, o poste se encontra apagado; precisa de um 

novo poste, não dá condições de se ligar padrões sem capacidade 

para isso. Solicitou ainda, um Ofício a Secretaria de Educação e que 

informe sobre o início das aulas da escola integral, inclusa ainda 

este ano a Escola da Figueira. Em seguida, o Nobre Edil Luis 

Gustavo cumprimentou a todos e inicia sobre a Rua dos 

Ferroviários, e em visita ao local, acompanhou que tem um bueiro 

que faz a ligação na São Benedito, descendo para desaguar no Rio  

Paraíba, e está entupido e o esgoto passou  e os resíduos estão 

adentrando as casas das pessoas na beira da linha, então com Ofício  

a Sabesp faça a manutenção e ligar na rede coletora da São 

Benedito. Comentou mais uma vez ser um descaso por parte da 

MRS e acompanhamos os esforços dos Edis e o Executivo notificou 

a MRS sobre a limpeza e nada foi feito, e como última esperança 

amanhã finalizará e vai reclamar no Ministério Público para a 

MRS adotar medidas de limpeza e manutenção do local; rua de 

extrema importância aos moradores que vem da Figueira;  local 

pouca iluminação, infelizmente houve até homicídio, então é dar 

condições mínimas de segurança para a população transitar em 

diversos horários, vem aparecendo animais peçonhentos como 

escorpiões e cobras , falta de limpeza, risco para todos, acha 

lamentável, e deve dar satisfação para a população que tanto clama 

e pede as autoridades, estamos em conjunto para resolver isso, setor 

que foi privatizada e estamos nessa queda de braço e não medirão 

esforços para solução e resposta, onde todos os dias recebem 

cobranças; os Edis receberam as reclamações. Aproveitou para 

parabenizar o Secretário de Obras Osiel e o Sgto Campos – chefe 
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do Depto de Trânsito que muito tem se esforçado para resolver 

sobre a Rua Pe. Lúcio e Hamilcar Bevilaqua, e o Ofício chegou de 

resposta para a instalação de guard rail, para diminuir o risco  e 

garantir a segurança, sabe das limitações, e não falta a força de 

vontade de querer resolver e está dando este Feed Back com relação 

a tudo que é pedido, então temos que louvar e incentivar, e os 

prestadores de serviço junto conosco atendendo a população, então 

um Ofício parabenizando a ambos, empenho como em outras 

situações onde foi prontamente atendido. Comentou que deram 

retorno, importante se manter conectado com satisfação para todos. 

Aproveitou para falar da Saúde, sobre o serviço da parte 

ambulatorial interrompido ali em meados de novembro e já vão 

cinco meses, e a Prefeitura mandou resposta que está aguardando o 

chamamento público,  não sabemos o porque da desistência da OS, 

e esses bravos funcionários atendendo a população no pronto 

atendimento e sabemos que a nossa Saúde carece mais e o povo 

merece muito mais; acompanha essa dificuldade, atraso nos 

pagamentos e não sabe como justifica isso e se não tem a Empresa 

que presta este serviço que ficava em torno de 500 mil reais todo 

mês no repassa a antiga OS e esse dinheiro está economizando 

então qual a atual situação? E que o Executivo traga essa solução 

para restabelecer o atendimento a população, como na parte de 

Ginecologista e outros atendimentos, como na questão do ar 

condicionado, da campainha nos quartos de emergência. Então fica 

o apelo se empenhe o Executivo com resposta esperada a 

população; a Saúde do Município é para todos nós, e a Secretária 

de Saúde se desdobra para suprir as demandas; quanto antes possa 

restabelecer o serviço ambulatorial, e no mais despediu se 

desculpou se ofendeu alguém por ai e estará pronto a ouvir. Após, a 

palavra passou ao Edil Paulo Roberto que cumprimentou a todos e 

apresentou dois requerimentos, o 1º na  Praça da Matriz São João 

muito bonita com palmeiras lindas, então o Executivo arborizar a 

Praça, as palmeiras enfeitam, e lá não tem sombra, os bancos à 

mercê do sol e as pessoas que ficam por ali aguardando um evento, 

missa ou culto; colocar ao derredor dos bancos, vai enfeitar mais. 

Em votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. O segundo requerimento, onde os colegas podem ter 

feito e em Queluz fala  muito em Turismo e temos que cuidar do 

que vem embelezando, os Edis olham e vem reiterar sobre o Cristo, 

é antigo e bonito, era frequentado pelos turistas e está abandonado 
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e o Executivo olhe no setor com carinho, não tem entrada particular 

ali, e acredita na boa vontade do Executivo e vai conseguir 

passagem com limpeza geral, para o lazer. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Após, a Nobre Edil Kacia Maria cumprimentou a 

todos e complementando a palavra do Vereador Paulo e sobre o 

Cristo, onde no inicio do mandato chegou a solicitar e conversou e 

junto ao executivo, a respeito de um projeto onde as pessoas se 

disponibilizam a reformar o Cristo, sem ônus para o Executivo; 

onde alguns artistas gostariam de pinta a parte que sustenta o 

Cristo, a parte branca, com praça e bancos, lixeiras e limpar a 

estrada para acesso, e o que ficou mais ou menos conversado na 

época foi que tentariam falar com o proprietário do imóvel; 

lembrou bem o Vereador uma situação que precisa ser revista é um 

cartão postal da cidade, precisa de reforma, parabéns ao Vereador 

Paulo. Agradeceu ao Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência 

Social na resposta positiva em marcar uma reunião para ver o que 

pode ser feito com relação a prevenção das drogas nos períodos de 

festa e pela 1ª vez tanto o CRAS e o Conselho Tutelar, na 

possibilidade de marcar reunião e foram positivos. Solicitou um 

Ofício para a Secretaria de Saúde e Educação e não se recorda se 

foi no ano passado ou no começo desse ano devido a grande 

demanda de requerimentos e pediu de se trazer a vacinação de 

volta às escolas municipais como era feito antigamente; e as 

crianças estão sendo vacinadas onde conversou com o Vereador 

Dominique, enviada a autorização com caderno de vacinação, ficou 

muito satisfeita com esse trabalho; agradecer por ter respondido e 

encaixar no calendário escolar. Solicitou uma Indicação da Emenda 

Aditiva a Lei nº 576/12, onde já conversou com o Executivo e seu 

Jurídico da Prefeitura, e há possibilidade, um assunto que precisa 

ser tratado e combatido sobre a violência doméstica, e é o que 

trabalha; quanto à proibição de contratação para cargos em 

Comissão de homens que estejam com condenação por violência 

doméstica e vimos essa Lei da cidade, e ela trata tanto de Executivo 

quanto de Legislativo  e ela faria essa Emenda Aditiva, de homens 

condenados pela Lei Maria da Penha, então a Indicação ao Jurídico 

da Prefeitura dessa proibição. Solicitou uma Indicação ao 

Executivo, sobre o Conselho da Mulher no Município de Queluz e 

não temos e é de extrema importância e tem em outras cidades; e 

aqui nunca se manifestou a respeito e será extremamente necessário 
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para criação de Leis posteriores, com relação à proteção e aos 

interesses da mulher na cidade; iniciando a nossa cidade nesse 

combate e igualdade de gênero e está em processo de estudo com a 

Assessoria da nossa Casa de Leis, sobre um Projeto de Lei que cria 

o Programa tempo de despertar e que já foi colocado em Taboão da 

Serra, e aqui será chamado de Renascer que coloca os denunciados 

e indiciados por crime incluídos na Lei Maria da Penha e que não 

sejam reincidentes no Projeto Social do Município que vai tratar a 

causa da agressão diretamente no agressor e vai trabalhar mais ou 

menos como a Lei nº 9099, o agressor terá possibilidade se não for 

reincidente e não havendo outras condenações ou outros processos 

do motivo em curso do Juiz chegar e propor a ele e a Promotoria 

também, se gostaria de fazer esse curso, para essa desconstrução do 

machismo e masculinidade agressiva perante o CRAS, num curso 

de 10 meses, haverá análise com envio de ficha e assiduidade pelo 

denunciado ao Tribunal de Justiça e se falta em um dia de curso 

perde o benefício, vai trabalhar diretamente na causa da agressão, 

violência doméstica, onde  em prática 90% diminuiu, e aqui vai 

melhorar muito; a cidade tem um índice grande de agressão e 

violência; Conselho da Mulher é necessário, com atendimento e 

colocar em prática. Em seguida, o Edil Carlos Mateus 

cumprimentou a todos e solicitou um Ofício a Prefeitura Municipal 

sobre a limpeza emergencial do córrego da casa do Balão. Solicitou 

uma Indicação que já fez no início da gestão e por ser pecuarista 

arrenda propriedade em Areias, e o Sindicato lá tem projeto à 

disposição dos pecuaristas de banco de Sêmen, cadastrados na 

Secretaria da Agricultura, e quando as vacas entram no cio ligam 

para o Veterinário e emergencialmente vão ali ao produtor, e 

inseminam essas vacas; falou em 2017 do sêmen, ao Poder Público 

não é caro, mas para o pequeno produtor sim; perfil mudará 

rebanho, uma indicação que é coisa prática, com balão de 

nitrogênio para armazenamento do sêmen, relação do produtor e 

perfil do gado e o profissional que já temos dois ou três na cidade, 

diferenciado no futuro e declarou que não vai beneficiar-se, pois 

não tem propriedade aqui em Queluz. Comentou que alguns dias 

atrás, projeto da Quadra do Capitão, indica para reforma e 

pintura, coisa básica, troca de tela, reparo no concreto e pintura. 

Indicou ainda, por se falar de Turismo e Cultura, nós no dia a dia, 

criamos histórias e eventos para desenvolver a cidade, eventos e sua 

história, temos como referência a Casa de Malba Tahan, exposto 



 10 

material no Centro Cultural, não é a mesma Sede, uma casa 

pequena ao lado da Igreja, então segue ao Executivo uma Indicação 

temos projeto de patrimônio, para não perder parte da história, 

adquirir essa Casa de Malba Tahan, a fachada ainda é original ou 

como Requerimento mesmo, para resposta. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade. Indicou como forma de observação em outras cidades 

de estabelecimentos públicos/privados que tem aquele papel de 

referência limpeza em banheiros e área comum, e se há 

possibilidade do Executivo inserir isso dentro dos prédios públicos, 

facilitando o conhecimento da demanda de limpeza, presença dos 

plantões em cada setor. Indicou ao Secretário de Esporte, Educação 

e Cultura no geral, pois a Quadra da Porteira está quase pronta, e 

no campo foi reinaugurado e antes tinha atletismo, voley, basquete 

entre as escolas como gincana, precisa resgatar um final de semana 

para isso e hoje graças a Deus, todos os Centros Esportivos estão 

em funcionamento, e fazer em agosto, mês que venta muito, o 

concurso de pipas alegrar o Município, criar novamente. Em 

seguida, a palavra livre foi dada ao Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues que cumprimentou a todos e solicitou um Ofício, pois foi 

fazer uma visita na farmácia popular com a Daniele e o Odilon, está 

bem arrumado, parabenizar o trabalho feito e quem puder doar 

comprimidos para eles. Parabenizou o Executivo pelas obras na 

cidade, com colocação de meio fio. A palavra livre foi direcionada 

ao Nobre Edil Silvio Bueno que cumprimentou a todos e mencionou 

dos banheiros químicos nas festas em Queluz, para sua pessoa uma 

desculpa do Prefeito e no 4º dia de carnaval estava impossível de 

passar por perto, odor demais, dentro da festa não funciona, 

prejudica todo mundo; feio para moças de família na frente de 

todos e um do lado do outro, falta de respeito com os seres 

humanos. Comentou que na festa do Marinho enquanto prefeito, foi 

na antiga Mineração São João, onde é a Creche, lá o espaço é 

grande, para festas e tivemos shows pelo tamanho lugar, festa paga 

e onde foram poucas pessoas; agora num show normal como tem 

aqui no nosso centro e está de pleno acordo de procurar outro 

lugar, os moradores sofrem com a festa, é bom sim para pequenas 

festas e grandes shows em outro lugar e são pagos em outras 

cidades. Declarou no gancho do colega Carlos Mateus sobre 

pecuaristas, houve palestrantes sobre criadores de gado leiteiro 

Girolanda na Fazenda Casa Nova, esteve lá, muito bom e com 
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várias pessoas, ótimas palestras, e várias novidades de leite; 

novidades para adquirir conhecimento, em termos de Brasil, a 

nossa Secretaria Agrícola poderia sim, pensar no projeto, ajuda os 

fazendeiros que sofrem principalmente os pequenos continuar com 

as fazendas. Continuou o Edil à Presidência sobre o que já foi 

falado aqui, e que tome as providências com respeito aos projetos 

parados na Casa, faz parte das Comissões que estão todas em dia e 

nós não temos o Jurídico; isso vai parando a cidade, sairam coisas 

no Jornal e que não sabíamos e a Casa não pare. A Presidência 

comentou que já está tomando as medidas cabíveis e serão adotadas 

o mais breve possível. Por fim, agradeceu e é o que esperamos e o 

Edil Silvio Bueno parabenizou a Presidência pelo seu aniversário, 

com saúde e paz, com sucesso no que deseja. O Edil João Batista no 

uso da Oratória e no aparte e reiterou Ofício a Assistente Social 

sobre se foi feito o cadastro de 2019. No aparte a Nobre Edil Kacia 

Maria comentou que uns 20 dias atrás, do Jurídico da Casa estudar 

a possibilidade citou sobre uma Emenda Aditiva no Plano Diretor, 

quanto à limpeza de terrenos no Município, temos uma Lei sobre 

esses terrenos que não tiverem regularmente cadastrados no 

Município, a Prefeitura poderá fazer a limpeza e depois enviar as 

custas dessa limpeza ao proprietário; e a Lei é omissa no sentido de 

que os terrenos que estão cadastrados e tem dono e regular, ela não 

autoriza essa limpeza, isso não tem lógica; é um problema já 

recorrente e o Jurídico aqui ficou de analisar e com cópia ao 

Executivo sobre o Plano Diretor, para essa Emenda Aditiva na Lei e 

no Plano Diretor, e incluir os terrenos regulares. O Edil Gustavo no 

aparte solicitou um Ofício ao Executivo sobre a relação dos 

classificados no Processo Seletivo que ocorreu recentemente e se já 

tem posicionamento e muito lhe chateou na data de hoje, pois  

falaram que sua pessoa interviu no Ministério Público para que não 

se realizasse o Processo Seletivo e esclarece a todos que não houve 

represália de sua parte, pois é um meio legal de contratar em tempo 

determinado, então qualquer imprevisto que tenha ocorrido não 

partiu de sua parte; toda forma de gerar emprego é louvável e com 

isso cria-se um mito se não deu certo é porque criou e está contra a 

população; infelizmente é uma marca que vai carregar por recorrer 

ao Ministério Público em questões que não temos respostas; pois as 

coisas que são feitas por sua pessoa tem sua assinatura e assume o 

que faz, todas no intuito de defender a população, esclarece para 

continuar seu trabalho de maneira digna nesta Casa. Em seguida, a 
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Presidência cumprimentou a todos e comentou que vai tomar as 

providências com relação ao Jurídico e o Município está parado 

com uma situação e não é fácil de resolver, coisas andam no 

Executivo, tranquilidade o colega Silvio cobrar é direito dele, mas 

resolverá o mais rápido possível, pediu desculpas e precisou 

consultar pessoas. Anunciou a 6ª Sessão Ordinária de 15/04/19, 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 05ª Sessão 

Ordinária. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 01 

de abril de 2019, às 20:30 horas. (Ata conforme Artigo 163 do Regimento 

Interno). 
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