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ATA DA 30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

  

Ao primeiro dia do corrente mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e 

vinte minutos, na Sala das Sessões Dr. João Monteiro da Silva, realizou-se a 30ª Sessão 

Extraordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do 

Terceiro Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência do Nobre Edil Luis Fernando 

Paulino. Secretariada pelo Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, com o 

comparecimento dos seguintes Vereadores: Srª. Paula Elias da Silva, Sr. Adalberto 

Rodrigues da Silva, Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Sr. Paulo Roberto da Silva, Sr. 

Carlos Mateus Gomes Garcez, Sr. Silvio José Bueno e a Sra. Kácia Maria Nemetala. No 

pequeno expediente foi apresentado: 1) LEITURA DOS PARECERES DAS 

COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO E FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARA A 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 

036/19 - de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a concessão de auxílio alimentação, 

na forma de cesta básica, aos servidores da Prefeitura Municipal de Queluz/SP, e dá outras 

providências”. , Conforme Ofício GP/SMAJ Nº 248/19 – REU. - (COM A EMENDA 

MODIFICATIVA APROVADA). Em 1ª discussão o Projeto de Lei Ordinária nº 

036/19, a Nobre Edil Kácia Maria comentou que verificou o Projeto de Lei e vai 

votar a favor do Projeto no momento da votação, mas, inclusive, já comentou com 

alguns outros colegas daqui que, só gostaria de deixar claro que essa planilha do 

orçamento que veio com este Projeto, tendo em vista os valores que vão ser estimados 

em 2020 e 2021, esta planilha não dispõe especificamente do que é. Acredita que um 

Projeto deste que vai ter um gasto de quinhentos e dezessete mil e quatrocentos e 

quarenta reais de previsão com o impacto orçamentário pra 2020 e 2021, embora todos 

os servidores precisem e acredita que eles sejam merecedores e é a favor de dar cesta 

básica deixando claro, é um valor muito alto para o Município de Queluz e assim, mas, 

é que vai ter alguma coisa e que vai entrar o dinheiro, não acha que a Casa deveria votar 

um Projeto, então, assim, estão faltando respostas para os Vereadores do que está 

entrando efetivamente, de onde que está saindo esse dinheiro, previsão de arrecadação, 

arrecadação de que? De onde está saindo esses quinhentos mil reais, está entrando de 

onde?  Vai votar a favor, mas, acha que esta estimativa no impacto orçamentário que 

está aqui não é suficiente pra saberem de onde está entrando esse dinheiro e se vai ser 

realmente gasto com este Projeto de Lei. O Nobre Edil Silvio José comentou também 
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sabe das dívidas do Município, mas, também acha que não está bem claro, têm aqui um 

Parecer da Secretária de Finanças e do Prefeito assinado por eles que diz; “na qualidade 

de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe suficiente dotação e de 

firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se as orientações do 

plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias”. Então, tem que acreditar nisso, o 

Projeto não tem nada errado, então, tem que acreditar nisso. Mas, sabe que Queluz tem 

uma dívida muito grande e gostaria de ver nosso Prefeito se comprometendo mais com 

essas dívidas, pois, com isso só irão aumentar mais as dívidas. Mas, seu voto é a favor 

também.  O Nobre Edil Carlos Mateus comentou em relação ao Projeto é o que fala, 

são documentos idôneos, de Secretarias idôneas, são pareceres verdadeiros, então, nesse 

caso por mais que acompanhem, em momento alguma iria ter falsetes aqui. O que acha 

é que, pelo que estão vendo aqui desde 2017, a atuação da administração, são presentes 

nisso, vendo que a atuação do Prefeito em relação às contas que pegou se um orçamento 

em sessenta e dois por cento e hoje já está com cinquenta e dois por cento. Então, 

medidas vem sendo tomadas e algumas dívidas também estão sendo pagas, então, nada 

mais justo que na hora que puder trazer o benefício à população, é um marco histórico 

pro Município, uma coisa que vem sendo concedida, solicitada à muitos anos, se os 

nobres colegas ver no passado, muitos dos outros Vereadores que já passaram aqui não 

perderam a oportunidade de pedir, mas, infelizmente a situação do Município não era 

apropriada e graças a atuação que estão vendo aqui, apesar de às vezes ter algumas 

críticas, vêm que chegou o momento, feliz também o Vereador que solicitou, que fez a 

Indicação e foi concedida. Então, é um marco histórico, é um ganho pro setor público. 

Concorda também, lógico que com prudência, acredita que os Secretários responsáveis 

pelas justificativas são idôneos de mandar e acha isso, acha um marco histórico pro 

Município. O Nobre Edil Silvio José comentou que sua pessoa e a da Vereadora 

Paula, fizeram um Ofício falando pra que quando o Prefeito terminasse a dívida com a 

Elektro ele pudesse estar fazendo isso. Estão sabendo que parece que a dívida com a 

Elektro terminou ou termina esse mês.  estamos sabendo que a dívida da Elektro está 

sendo paga. Então, desejam o melhor para os funcionários da Prefeitura. Quando falou 

da dívida é porque precisam ter uma consciência também, existe uma dívida e não 

podem esquecer dela. Mas, está de pleno acordo com a cesta básica dos funcionários da 

prefeitura. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou é mais uma conquista, a 

maioria dois Vereadores já pediram, uma conquista que irá favorecer muito os 

funcionários públicos e que precisam muito dessa cesta básica e, quanto ao impacto o 

Prefeito já deve ter, pra ele colocar isso já deve saber o que está fazendo, então, é mais 

uma conquista para o servidor público de nossa cidade. O Nobre Edil Paulo Roberto 

cumprimentou a todos com uma boa tarde, aos que estão assistindo pela internet. Como 

foi falado aqui nesta Casa de Leis que pessoas que merecem crédito, que elaboraram o 

Projeto, seu voto também será favorável e, também foi dito aqui pelo Vereador Carlos 

Mateus que Vereador colocou esse pedido em discussão e votação aqui n esse Plenário e 

foi concedido, todos votaram unanimemente favorável à cesta básica porque são 

conhecedores, principalmente Vereadores que estão nas ruas no dia a dia conversando 

com os servidores, escutam e sabem da dificuldade que tem as pessoas que ganham um 

salário mínimo. Então, em seu caso, sente-se muito alegre, satisfeito e honrado por ter 

feito dois requerimentos em relação à cesta básica e somente agradecer ao Prefeito 

Laurindo pela forma que ele vem atendendo e trabalhando, com dificuldade mas vem 

atendendo nas possibilidades da situação da Prefeitura, então, só tem que agradecer e 
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ficar satisfeito porque, todos aqui estão fazendo um trabalho enxergando principalmente 

as pessoas mais necessitadas. Então, motivo de muita alegria e agradecer a todos os 

Nobres colegas Vereadores porque, das vezes em que colocou os dois requerimentos e 

todos falaram à seu favor e também deram seus votos, fica muito agradecido a todos. O 

Nobre Edil João Batista comentou também vai votar sim ao Projeto, mas, também iria 

fazer um pedido ao Nobre Presidente que se possível, o Advogado da Prefeitura está 

presente, se ele poderia falar alguma coisa sobre o que está acontecendo, se o Presidente 

daria permissão para ele falar. O Nobre Presidente Luis Fernando comentou como é 

uma Sessão Extraordinária e não Ordinária iria colocar em votação pra ver se o Plenário 

aprovava. Em seguida o Procurador da Casa Dr. Aristóteles informou ao Nobre 

Presidente que não seria possível. O Nobre Presidente Luis Fernando comentou não 

vai ter como o Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura explicar. Mas, que 

solicitaria um intervalo de cinco minutos e assim foi feito. Retornando a Sessão às 

dezesseis horas e trinta minutos. A Nobre Edil Kácia Maria comentou só deixar claro, 

esclarecendo que o Secretário de Assuntos Jurídico da Prefeitura Municipal já esteve alí 

reunido com todos os Vereadores, já explicou, tirou alguns pontos em controversas que 

estavam faltando e esclareceu o que era possível algumas dúvidas da Casa. O Nobre 

Edil Carlos Mateus comentou no mais quer elogiar o Vereador que fez as Indicações, 

porque nem sempre têm a graça de ser beneficiado em conseguir com que as Indicações 

aqui sejam reconhecidas ou seja contemplada e colocada em prática, que é o mais difícil 

papel do Vereador, que muitas vezes os cobram de fazer, mas, não conseguem fazer, 

simplesmente indicam, requerem, oficiam. Então, é mais dar os parabéns ao Executivo e 

ao Vereador que fez as duas Indicações e aos outros que votaram a favor do 

requerimento também, isso é um ganho pra Casa e pra Administração. O Nobre Edil 

João Batista comentou isso aí ficou certo lá com o Jurídico da Prefeitura no qual os 

Vereadores Silvio e a Paula, já tinham falado que esse dinheiro para a cesta básica seria 

o término do pagamento da Elektro que vai findar agora em outubro e esse que vai fazer 

o pagamento da cesta básica. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FOI O PROJETO 

DE LEI APROVADO NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a 30ª Sessão Extraordinária. Sala das Sessões Dr. João 

Monteiro da Silva, em 01 de outubro de 2019, às dezesseis horas e trinta e cinco 

minutos. (Ata conforme Artigo 163 do Regimento Interno – Resolução nº 002/19). 

PRESIDENTE: 

1º SECRETÁRIO: 
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