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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.  

 

Aos vinte e dois dias do corrente mês de abril de dois mil e vinte, às nove 

horas, na Sala das Sessões Dr. João Monteiro da Silva, realizou-se a 6ª 

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

Legislatura do Terceiro Período Legislativo (anuênio), por Vídeo 

Conferência, sob a Presidência do Nobre Edil Silvio José Bueno e 

Secretariada pelo Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva. Com o 

comparecimento dos seguintes Vereadores: Sr. João Batista Ribeiro Filho, 

Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Sr. Paulo Roberto da Silva, Srª Kácia Maria 

Nemetala, Sr. Carlos Mateus Gomes Garcez, Sr. Luis Fernando Paulino e a 

Srª Paula Elias da Silva. No Pequeno Expediente: Votação da Ata da 05ª 

Sessão Ordinária de 08/04/2020; Votação da Ata da 15ª Sessão 

Extraordinária de 08-04-2020; Votação da Ata da 16ª Sessão Extraordinária 

de 08-04-20201, que submetidas a apreciação do Plenário foram aprovadas 

por unanimidade. 1) MOÇÃO DE APLAUSO - de autoria da Presidência 

e apoio Pares. ASSUNTO: Aplaudir a Empresa Iochpe Maxion, pela 

excelência e parceria com o Município de Queluz, no apoio ao Esporte. 

DESTINO: Iochpe Maxion. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

APROVADA NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. 2) 

INDICAÇÃO Nº 044/2020 - de autoria da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala. ASSUNTO: Adotar medidas severas de prevenção ao COVID 

19. DESTINO: Executivo Municipal/Secretaria M. de Saúde e Vigilância 

Epidemiológica. 3) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE 

LEI ORDINÁRIA Nº 009/2020 - de autoria do Executivo Municipal que 

“Disciplina os atos e o Processo administrativo no âmbito da administração 

pública municipal, e dá outras providências”; (c/ respectivos Pareceres). 

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO APROVADO NOMINALMENTE E 

POR UNANIMIDADE. 4) 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 007/2020 - de autoria do Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues da Silva, que “Dispõe sobre denominação de 

Praça – “Recanto Roque Guta”, o logradouro público que define”; (c/ 
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respectivos Pareceres). EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO APROVADO 

NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. 5) 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 008/2020 - de 

autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, que “Dispõe sobre 

denominação de logradouro público em Bairro que define”; (c/respectivos 

Pareceres). EM  1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO APROVADO 

NOMINALMENTE E POR UNANIMIDADE. 6) 1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 009/2020 - de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro que “Dispõe sobre a 

denominação de Praça “CALÇADÃO EDMUNDO FONSECA FILHO”, 

que define”; (c/ respectivos Pareceres). EM  1ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO APROVADO NOMINALMENTE E POR 

UNANIMIDADE. 7) LEITURA DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 006/2020 - de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo 

Silva Ribeiro que “Cria o Programa Censo Inclusão de Autistas, e dá outras 

providências”; (c/ cópia aos Edis). 8) LEITURA DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 010/2020 - de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo 

Silva Ribeiro que “Dispõe sobre impedimento de inauguração e entrega de 

obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a 

que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento”; (c/ cópia 

aos Edis). 9) LEITURA DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

011/2020, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro que 

“Institui Programa de Implantação de Hortas Familiares no Município de 

Queluz, e dá outras providências”; (c/ cópia aos Edis). 10) LEITURA DO 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 012/2020 - que “Prevê a 

divulgação, pela Administração Pública, dos gastos com publicidade, na 

forma que especifica”; (c/ cópia aos Edis). 11) LEITURA DO PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº 013/2020 - que “Institui Banco de Ideias 

Legislativas no Município de Queluz”; (c/ cópia aos Edis. O Nobre 

Presidente Silvio José Bueno deu um intervalo de cinco minutos às nove 

horas e vinte e cinco minutos para poder reconectar. Retornando assim a 

Sessão às nove horas e quarenta minutos. Leituras dos: 12) OFÍCIO GP 

Nº 089/2020, responde a Requerimento nº 035/2020 - de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto, sobre colocação de bancos na Rua Corifeu de 

Azevedo Marques. 13) OFÍCIO GP Nº 090/2020 - responde a 

Requerimento nº 034/2020, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da 

Silva, sobre postes no Bairro São Pedro. 14) OFÍCIO Nº 077/2020 –SME 

- responde a Requerimento nº 031/2020, da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala, sobre meios de acesso entre a população e seus departamentos. 

15) OFÍCIO Nº 078/2020 – SME, responde a Ofício SV nº 058/2020, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre normativos 

hora/aula. 16) OFÍCIO GS Nº 192/2020 - responde a Ofício SV nº 

099/2020, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre investimento 
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Hospital Queluz. O Nobre Presidente Silvio José Bueno informou 

aprovamos Projetos em primeira e segunda discussão e as Atas. EM 

SEGUIDA FOI DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM 

A PALAVRA LIVRE O NOBRE EDIL CARLOS MATEUS que 

cumprimentou a todos com um bom dia. Não requerer informações para a 

Prefeitura, o foco hoje é a Pandemia. As Secretarias estão e mobilizando e, 

concorda com o que vem sendo feito. Ofício contratação de servidores, 

caso do quadro de funcionários enquadrados no grupo de risco, quadro 

menor, funcionários liberais, demanda de risco. Fala que serão asfaltadas 

Ruas de cidade. Sabesp conexão de esgoto, provocando essas ligações. 

Antes do asfalto evitar problemas mais tarde. No mais, o serviço está 

andando, funcionário fazendo seu papel. Pandemia depende de 

conscientização mesmo, não atrapalhar concentração das Secretarias. O 

Nobre Presidente Silvio José comentou da solicitação do Edil Carlos 

Mateus sobre a Sabesp que não retornou, não adianta asfaltar e com as 

ligações quebrar o asfalto. O Nobre Edil Carlos Mateus comentou da 

Sabesp, vemos andamento parte que está a todo vapor. Saneamento, Queluz 

é exemplo, quase cem por cento, quase no tratamento de esgoto. A Sabesp 

em relação das casas e o Município das Ruas, obras casar com a Prefeitura. 

Evitar transtorno, pavimentação boa e depois a Rua ser esburacada. 

Organização, para não ser efeito de crítica depois. População estar ciente. 

Ofício mesmo, evitar de sobrecarregar o Executivo. O Nobre Presidente 

Silvio José comentou organizamos a internet, palavra quem for falar 

microfonia para todos, levantem a mão. Em seguida com a Palavra Livre 

a Nobre Edil Paula Elias que cumprimentou a todos com um bom dia. 

Agradecer a todos que estavam em orações, agradecer a Visa/Saúde/ todos 

os funcionários e o Legislativo que a apoiou. Gostaria de pedir ao Jurídico 

da Casa, para criar um Decreto Benemérito para Empresa. Hoje, todos 

estão envolvidos com o Executivo e Secretarias nesse momento. O Nobre 

Presidente Silvio José comentou estão todos felizes com a recuperação da 

Nobre Edil Paula, foi H1N1, todos felizes participando da Sessão. Em 

seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias comentou idem. 

Em seguida com a palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que 

cumprimentou a todos com um bom dia. Inicia hoje fazendo uma Indicação 

ao Executivo Municipal, quanto à instalação na Rua Nena Braga de um 

guard-rail, pois, crianças podem cair, pede a inserção de tela. Do 

Coronavírus, pede Indicação para que haja instalação de pias em áreas 

públicas para higienização. Pede indicação a Secretaria de Obras, quanto ao 

entulho no bairro da Figueira, lixo há mais de um mês, que de atenção 

especial. Também Indicação, no sentido de ser inserido iluminação da 

Praça no Alto Santo Antônio. Por último, Indicação para que seja estudado 

pelo Executivo Municipal, insalubridade dos funcionários da Saúde nesse 

período de pandemia, estudar reajuste para esses funcionários. No mais, 
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bom dia a todos. O Nobre Presidente Silvio José Bueno deu um intervalo 

de cinco minutos às dez horas para poder reconectar. Retornando a Sessão 

às dez horas e dezesseis minutos. Em seguida com a Palavra o Nobre 

Edil Luis Fernando que cumprimentou a todos com um bom dia. 

Comentou não tem muito a fazer, nem Indicação nem Requerimento, o 

momento é de cuidado. O Executivo ajudar a população no atendimento na 

Santa Casa com máscaras. Nada a reivindicar da Prefeitura, o Executivo 

tem que atender a população nesse momento de Pandemia. Em seguida 

com a Palavra o Nobre Edil Paulo Roberto que cumprimentou a todos 

com um bom dia. Quer agradecer ao Executivo pelo desempenho/trabalho 

em Queluz, em saúde, em preocupação junto com a Secretaria Municipal 

de Saúde. Permaneçam em suas residências. Solicita Ofício ao Executivo e 

Secretaria parabenizando pelo desempenho quer mostra a todos nesse 

sentido. Falar sobre Requerimento que fez do Bairro São Pedro, acesso a 

Ruth, muitas residências, tem perigo. Foi realizado a colocação de quatro 

postes, acabando com o problema, agradecer ao Prefeito, a pedido dos 

moradores. Só se constrói com dinheiro para construir, verbas chegam para 

trabalhos na cidade. Iluminação no acesso a senhora Ruth, reitera 

iluminação no Bairro São Francisco na Bela Aurora, chega as eleições esse 

trabalho não poderá ser feito. Nesse setor é afastado, e há perigo. Falou 

com o executivo e o dono no local, logo será feito o trabalho, precisa 

muito, é escuro. Solicita Ofício à Secretaria de Saúde, foi falado da 

Dengue, chamou a atenção foco no Alto do Cemitério na rua José Alves de 

Oliveira, uma Rua pequena, tem três ou quatro pessoas acamadas. Pede 

atenção da Secretaria de Saúde nesse sentido. Também sabe na Câmara 

Municipal para despesa da Casa e geralmente quando não tem obra, tem 

sobra, feito repasse no final da Presidência. Pede ao Presidente na medida 

das possibilidades, notória situação da cidade, a Santa Casa necessita para 

montar leitos de UTI, recuperação e, em junho repasse ao executivo dentro 

do possível, seja quanto for. Todos nós agradeceríamos, para ajudar, grande 

ajuda repasse em junho. Todos com saúde, agradece e assim fiquem 

fazendo o melhor, somos família. O Nobre Presidente Silvio José 

comentou a Nobre Edil Kácia Maria fez esse pedido, responderá para 

ambos. Fizemos Licitação do banheiro/Internet/Uniforme, meado do ano, 

para repassar precisa pagar o que começou, divisória do banheiro, 

transmissão, o que sobrar tomará providências. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou entende, é 

compromisso, tudo que for feito para a Saúde, e que a população necessita. 

Pede para examinar e ajudar a Saúde. Em seguida com a Palavra Livre a 

Nobre Edil Kácia Maria que cumprimentou a todos com um boa noite. 

Agradece o Nobre presidente sobre a devolução antecipada. Solicita a 

Secretaria de Assuntos Jurídicos, medidas tomadas sobre i combate na 

Pandemia. Solicita Ofício a Assistência Social, reforce trabalho dos 
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moradores de Rua, local adequado para higiene, máscaras, ter humanidade 

com eles. Pegam dinheiro, a Assistência Social trabalhe mais com isso. 

Solicita Indicação ao Executivo nesse momento enquanto durar essa 

Pandemia, deixar banheiro da Rodoviária para uso. Compartilha a opinião 

sem sobrecarregar o Executivo. Em seguida com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos com um bom 

dia. Ficou feliz com a homenagem do Projeto de Lei Legislativo do senhor 

Roque Guimarães, na Pedreirinha. Parabéns aos funcionários da Saúde e 

população e o Executivo, das atitudes com a cidade, ajudando com 

máscaras, presenciou, Pandemia tem e é sério. Mandou Ofícios para a 

Elektro, não concretizou, olhar com carinho, resolver problema das pessoas 

sem luz. Locais escuros na Serra, seis meses isso, olhar com mais carinho. 

Pede encarecidamente, olhem com carinho, postes apagados e tem 

reclamação. Por fim, pede a todos que fiquem em casa, é horrível, muitos 

não voltam. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil João Batista que 

cumprimentou a todos com um bom dia. Quer agradecer ao Executivo que 

atendeu sua Indicação, quanto a abertura da Rua na São Benedito em dois 

mil e dezoito, hoje podem entrar lá, agradece o atendimento em abrir a 

Rua. Solicita Indicação ao Executivo, se possível fazer o calçamento na 

Rua dos Ferroviários. Solicita Indicação ao Executivo, se possível colocar 

iluminação perto dos Predinhos, na Rua João B. Ribeiro. Também quer 

agradecer o Nobre Presidente Silvio pelo trabalho que vem tocando a 

Sessão com brilhantíssimo. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre 

presidente Silvio José que cumprimentou a todos com um bom dia. Houve 

falhas técnicas, não garante o início da Sessão. Não houve discussão nos 

Projetos, então, pergunta, os Nobres Edis confirmam as Votações? Todos 

confirmaram as Votações. Nada mais a falar, o Nobre Presidente desejou a 

todos um bom dia. AVISOS FINAIS: Anunciou a 07ª Sessão Ordinária de 

05/05/2020 3ª feira), às 08:30 horas (manhã), conforme os Artigos 31- 

Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do Regimento Interno e ainda Artigo 150 – 

R.I. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 6ª Sessão Ordinária. Sala 

das Sessões Dr. João Monteiro da Silva, em 22 de abril de 2020, às dez 

horas e quarenta minutos. (Ata conforme Artigo 163 do Regimento Interno 

– Resolução nº 002/19). 

 

PRESIDENTE: 

1º SECRETÁRIO:  

 


