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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.  

 

Aos dezesseis dias do corrente mês de junho de dois mil e vinte, às 

oito horas e quarenta e cinco minutos, na Sala das Sessões Dr. João 

Monteiro da Silva, realizou-se a 10ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do Quarto 

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 09ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 

02/06/2020; VOTAÇÃO DA ATA DA 27ª SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE 09/06/2020; VOTAÇÃO DA ATA DA 

28ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09/06/2020; VOTAÇÃO 

DA ATA DA 29ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09/06/2020; 

que submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida, foram lidos no Pequeno Expediente: 

1º) MOÇÃO DE PESAR, de autoria do Nobre Edil Silvio José 

Bueno, com as condolência dos Nobres Pares. ASSUNTO: 

PASSAMENTO DA SRA. NAIR FERREIRA  em 08-06-2020. 

DESTINO: FAMILIARES ENLUTADOS; 2º) MOÇÃO DE 

PESAR, de autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, com as 

condolências dos Nobres Pares.ASSUNTO: PASSAMENTO DO 

SR. ANTÔNIO LOPES – 14-04-2020.DESTINO: FAMILIARES 

ENLUTADOS; 3º) MOÇÃO DE PESAR, de autoria do Nobre 

Edil Silvio José Bueno, com as condolências dos Nobres Pares. 

ASSUNTO: PASSAMENTO DA SRA. MARLENE DA SILVA -

10-06-2020.DESTINO: FAMILIARES ENLUTADOS; 4º) 

MOÇÃO DE APLAUSO, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria 
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Nemetala.ASSUNTO: Sinceros Aplausos Secretaria M. de 

Educação – Escolas Municipais e Corpo Docente. 

DESTINO: Secretaria M. de Educação – Escola Municipais e 

Corpo Docente. O Edil Carlos Mateus no aparte solicitou a inclusão 

da Moção de Pesar ao Sr. Thomaz Cardozo. A Presidência comentou 

na discussão que são queluzenses que foram embora, a Marlene irmã 

do Edil Paulo Roberto, uma lutadora e nada podemos fazer; da Nair 

Ferreira que sofreu bastante, com vários problemas de saúde; Sr. 

Antônio trabalhador e foi funcionário da Prefeitura, vão deixar 

saudades. O Edil Carlos Mateus comentou que foram pessoas amigas 

e próximas e muito queridas, da Nair Ferreira morava próximo a sua 

avó, farão muita falta para nossa cidade, mas temos que aceitar. Em 

única discussão e votações foram as Moções de Pesar aprovada 

nominalmente e por unanimidade. Em única discussão e votação foi 

aprovada a Moção de Aplauso de autoria da Nobre Edil Kacia Maria; 

5º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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/ respectivos 

Pareceres). Em 2ª discussão e votação foi o Projeto de Lei 

Legislativo nº 010/2020, aprovado nominalmente e por unanimidade; 

6º) 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 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/ respectivos Pareceres). Em 2ª discussão e 

votação foi o Projeto de Lei Legislativo nº 011/2020, aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 7º) 2ª DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 017/2020, de 

autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes Garcez, que 

“Dispõe sobre denominação de rua que define”; ( rua João Bráz 

Sabino -c/respectivos Pareceres). Em 2ª discussão e votação foi o 

Projeto de Lei Legislativo nº 017/2020, aprovado nominalmente e 

por unanimidade; 8º) VOTAÇÃO ÚNICA DO VETO (Ofício 

GP/SMAJ Nº 089/2020) AO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 

Nº 012/2020, de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva 

Ribeiro, que “Prevê a divulgação pela administração pública, 

dos gastos com publicidade, na forma que menciona”; 

(c/respectivos Pareceres); (em conformidade com o R.I. artigo 

220 s.s.). Foi feita a leitura dos respectivos Pareceres e em única 

discussão o Nobre Edil Luis Gustavo cumprimentou a todos  e como 
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autor do Projeto de Lei Legislativo aprovado e passando pela Casa 

de Leis e o Veto é uma afronta do Executivo Municipal como 

transparência na administração pública. Comentou que esse Projeto 

já passou por outras cidades, trata de gastos como somente promoção 

social, aprovamos esse projeto unânime, agora derrubar o Veto, onde 

o Parecer Jurídico foi claro acerca da inconstitucionalidade e a Casa 

deve ir pela legalidade para o presente e futuro com possíveis 

irregularidades. Vamos deixar esse legado no último ano, uma 

conquista para Queluz e o Executivo insistir que o Projeto é 

inconstitucional, lutar pela transparência. A Edil Paula Elias indagou 

se sobre comunicação e imprensa não seria responsabilidade do 

Executivo. O Edil Luis Gustavo comentou que está complicado, num 

trecho do Jurídico cita a Lei direcionada ao Executivo e não implica 

na organização privativa do Executivo; inclusive tem ADIN do Dias 

Toffoli não tem vício de legalidade e não depende do Executivo 

modificar; por si só não implica iniciativa privada, o argumento cai 

por terra e julgado no Supremo Tribunal Federal, o Jurídico auxilia 

na tomada de decisão, não é vício em si, vontade momentânea de 

ocultar. A Presidência comunicou que devido a problema de áudio 

foi feita uma nova discussão. O Edil Luis Gustavo explanou 

novamente e não infringe e tem Parecer do Dias Toffoli na ADIN 

não encontra vícios no Parecer Jurídico da Casa, isso é vontade do 

Executivo em não dar transparência, informar onde vai o dinheiro. 

Comentou que estamos no final de mandato e o Veto é uma afronta a 

nossa autonomia, o Executivo conta com a maioria na Câmara 

Municipal, fato lamentável. A Edil Kacia Maria  comentou ser um 

caso sério a votação, delicada e se posiciona, mas realmente votou a 

favor da Lei, o Executivo entendeu em Vetar, posteriormente 

analisando a LOM, entendeu os motivos para manter o VETO, 

cumpre com a LRF que é a Lei maior é Federal. Comentou que cada 

Município tem sua realidade é entendimento Jurídico e agora o 

Executivo não tem funcionário para isso. Em votação os Nobres 

Edis: Kacia Maria, Adalberto Rodrigues, Paulo Roberto, Paula Elias, 

João Batista, Luis Fernando e Carlos Mateus foram favoráveis na 

manutenção do Veto. O Edil Luis Gustavo comentou ser muita 

vergonha a omissão, portanto, contra o VETO. Em única discussão e 

votação foi o VETO mantido e aprovado. A Presidência comunicou 

um recesso de cinco minutos para adequação da Vídeo Conferência, 

às 09:23 horas. No retorno às 09:40 horas deu a continuidade do 

Pequeno Expediente: 9º)  1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI  ORDINÁRIA Nº 021/2020, de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias a serem observadas na elaboração da Lei 
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Orçamentária do Município de Queluz, para o Exercício 

Financeiro de 2021” – conforme Ofício GP/SMAJ Nº 081/2020”; 

(c/ respectivos Pareceres). Com a leitura dos Pareceres foi 

colocado em 1ª discussão e votação sendo aprovado 

nominalmente, não foi possível computar o voto do Nobre Edil 

Luis Gustavo; 10) LEITURA DO PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 002/2020, de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo Silva Ribeiro, que “Concede o Título de Cidadã 

Queluzense a Excelentíssima Sra. Mª Cecília Berti; 11) 

LEITURA DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 021/2020, 

de autoria do Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, que 

“Dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos 

de transporte escolar do Município de Queluz com intuito de 

combater o bullying infantil e abuso sexual de crianças e 

adolescentes; (c/ cópia aos Edis); 12) LEITURA DO PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº 022/2020, de autoria do Nobre Edil 

Luis Gustavo Silva Ribeiro, que “Institui a Campanha Junho 

Violeta, em alusão aos Dia Mundial de Conscientização da 

Violência contra a pessoa idosa, no âmbito de Queluz e dá outras 

providências”; (c/ cópia aos Edis); 13) LEITURA DO PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº 023/2020, de autoria do Nobre Edil 

Luis Gustavo Silva Ribeiro, que “Institui no calendário Oficial 

de Eventos do Município de Queluz, a semana Municipal do 

brincar”; (c/ cópia aos Edis); 14) LEITURA DO PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 024/2020, de autoria da Nobre Edil 

Paula Elias da Silva, que “Proíbe a comercialização, 

distribuição, uso e porte da substância constituída de vidro 

moído e cola (cerol), além da linha encerada com quartzo moído, 

algodão e óxido de alumínio (linha chilena), e de qualquer 

produto utilizado na prática de soltar pipas, papagaios e 

similares que possua elementos cortantes, e dá outras 

providências”; (c/ cópia aos Edis); 15) LEITURA DO PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº 025/2020, de autoria da Nobre Edil 

Kácia Maria Nemetala, que “Dispõe sobre a criação do 

Programa Municipal “Esporte Prevenção contra as Drogas e a 

Violência”, e dá outras providências”; (c/ cópia aos Edis); 16) 

LEITURA DO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 026/2020, 

de autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala, que “Institui o 

Programa Cuidador de Pessoa com Deficiência ou Mobilidade 

Reduzida ou de Doentes Crônicos, no âmbito da Estratégia de 

Saúde da Família no âmbito Municipal”; (c/ cópia aos Edis); 17)  
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OFÍCIO GP Nº 119/2020, responde a Requerimento nº 042/2020, 

de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues, sobre instalação 

de quebra-molas na Rua Isabel da Silva Marques, bairro 

Figueira; 18) OFÍCIO GP Nº 121/2020, responde a 

Requerimento nº 044/2020, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto, sobre instalação de poste e duas luminárias no final da 

escadaria José Antônio, bairro São Pedro; 19) OFÍCIO GP Nº 

120/2020, responde a Requerimento nº 045/2020, de autoria do 

Nobre Edil Luis Fernando, sobre instalação de 2 redutores de 

velocidade na Rua Eduardo Lins Prado; 20) OFÍCIO GP Nº 

125/2020, responde a Requerimento nº 047/2020, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre troca de telas de 

proteção na Praça Pr. Delcides, sentido Posto Ciapetro; 21) 

OFÍCIO GP/SMAJ Nº 094/2020, encaminha em atendimento a 

LOM – DVD contendo as licitações de obras realizadas até a 

presente data; 22) OFÍCIO  via e.mail de 04/06/2020 - 

SMFinanças, enviando DECRETO Nº 041/2020, sobre abertura 

de crédito extraordinário, atendendo o disposto no artigo 44 da 

Lei nº 4.320/64; 23) OFÍCIO Nº 010/2020 – VISA, responde a 

Ofício SV Nº 127/2020, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala, sobre fiscalização nos comércios – COVID-19; 24) 

OFÍCIO GS Nº 281/2020 – SMS, responde a Indicação nº 

067/2020, de autoria da Nobre Edil kacia Maria Nemetala, sobre 

recursos repassados exclusivo COVID-19. EM SEGUIDA, FOI 

DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A 

PALAVRA LIVRE, o Nobre Edil Paulo Roberto que 

cumprimentou a todos e na hora da discussão na Moção de Pesar não 

teve condições de fazer a explanação e agradeceu a Casa de Leis por 

não deixar esquecida essas pessoas que cooperaram e ajudaram de 

alguma forma e ficará no coração. Comentou do Thomaz Cardozo, 

do Sr. Antônio Lopes, da Sra Nair Ferreira, sempre sorridente, alegre 

e temente a Deus é sempre bom lembrar dessas pessoas. Solicitou 

um Ofício a Secretária Municipal de Saúde com referência ao Banco 

Bradesco e observa nos setores públicos, nos terminais quando da 

retirada do dinheiro se coloca as mãos para digital e não consta 

álcool em gel, dezenas de pessoas passam é de fácil contaminação. 

Então pede urgente para a Secretaria  Municipal de Saúde, se 

possível fazer agora que assinará para tomar as providências. 

Solicitou ainda uma Indicação ao Executivo Municipal onde diversas 

pessoas lhe pediram, no setor da linha defronte o Banco Santander, é 

muito escuro, já aconteceu assassinato ali, iluminar o local, não é 

difícil, pode aproveitar outros postes com braço de  luz para a linha, 

e por quase perto da mangueira, então o Executivo tomar 
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providências, as pessoas passam por ali, usam o setor um local 

perigoso mediante situação da escuridão, tem certeza de que tomará 

providências e agradeceu por fim a todos pelo trabalho, bem como os 

funcionários e Deus os abençoe. Em seguida, a palavra foi 

direcionada ao Edil  Luis Fernando que cumprimentou a todos e 

apresentou um requerimento ao Executivo sobre o Cemitério, 

necessitando urgente de um computador, necessita muito aquele 

setor, muito rápido para o Escritório. Em única discussão e votação 

foi o requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. 

Continuou o Edil parabenizando os funcionários do Cemitério, local 

limpo, tudo organizado, parabenizar pelos trabalhos. Deixou seus 

sentimentos a família do Thomaz e está chocado, abatido e nas festas 

sentirá muita falta, Deus ampare. Em seguida, a palavra foi dada 

ao Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a todos  e solicitou 

um Requerimento ao Secretário de Obras solicitando que não fosse 

tapada a boca de lobo na Palha, serve de escoamento de água, na 

altura do número 580, residência, serve para as águas fluviais e os 

moradores estão preocupados com o alagamento, então não tapar a 

boca de lobo, tem acompanhado os trabalhos, então encaminhar 

requerimento para isso e ainda, realizar o aumento da canaleta no 

Bairro, em toda a extensão da Palha II. Em única discussão e votação 

foi o requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. A 

Edil Paula Elias parabenizar o Vereador, onde muitos solicitaram 

sobre isso na Palha e é justo, para escoar melhor; poderia cobrar da 

Nova Dutra é faixa dela. A Presidência parabenizou o Executivo pela 

obras e a ideia do Vereador é muito boa. Continuou o Edil Luis 

Gustavo fazendo um Ofício a Usina Paulista para manutenção na 

região do Graal Alemão, onde tem acumulado plantas aquáticas, 

limpar aquele local. Solicitou o Edil Luis Gustavo um Requerimento 

de Informação ao Executivo Municipal sobre por qual motivo o 

prédio da Fisioterapia foi cedida para a Empresa que vem realizando 

obras no Município, está pagando, faz parte do contrato e estão 

reclamando do lixo que está sendo jogado ali e, ainda, se o prédio é 

do Município. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Em seguida, a palavra 

foi direcionada a Edil Paula Elias que cumprimentou a todos e 

manifestou seus sentimentos aos entes queridos dos falecidos e como 

diz o China a gratidão não se prescreve, onde o Thomaz foi amigo de 

suas filhas e na hora mais escura da sua família ela aconselhou e 

ajudou a Luana. Comentou que muitos pais reconhecem isso, na 

quadrilha, eventos, encaminhou com gosto a Cultura da cidade, então 

o passamento à todos. A Presidência deu um recesso de cinco 

minutos para adequação nos trabalhos de Vídeo Conferência, ás 
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10:10 horas. No retorno às 10:20 horas a palavra foi dada ao Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos e solicitou 

um Ofício sobre a Vila próxima ao Chico do Zé Lito, perto da Bilu, 

colocação de dois quebra molas, redutor de velocidade, onde houve 

quase um atropelamento, então para o Executivo junto ao Setor de 

Obras. Comentou sobre a Grota colocação de dois postes de luz que 

está precisando, perto da Etiene, está tudo escuro e a Prefeitura dar 

uma geral, o local está muito feio. Quanto a Palha II, sobre as águas 

lá na frente não tem saída, então o Setor de Obras dar vazão para as 

águas, estão fechando o terreno e está sem escoamento. Por fim, 

agradeceu a todos e solicitou a Presidência sua retirada da Sessão. A 

Presidência solicitou autorização ao Plenário que aprovou 

nominalmente às 10:23 horas. Após a palavra foi dada ao Nobre 

Edil João Batista que cumprimentou a todos e solicitou duas 

coisas, os pêsames aos familiares e amigos que faleceram e a 

colocação de redutor de velocidade na Rua Ricardo Mendes no 

Bairro União. O Nobre Edil Carlos Mateus somente 

cumprimentou a todos e passou a palavra. Em seguida, a palavra 

foi dada a Nobre Edil Kacia Maria que cumprimentou a todos e 

comentou ser a última Sessão encerrando o semestre e dos 

falecimentos dos últimos dias, Família Ferreira tradicional, a Nair 

trabalhava no Forum, está sem palavras. Quanto ao Thomaz 

colaborou com a juventude e ficou e vai levar para sua vida inteira, 

onde lhe falou que tinha um ideal político e para não deixarem usar 

de sua inocência, prestou atenção em sua pessoa. Apresentou os 

sentimentos ao colega Paulo Roberto. Solicitou uma Indicação ao 

Executivo Municipal que analise a possibilidade de ser feito um 

seguro de vida aos prestadores da Saúde, como Raio X, motoristas, 

etc, muitos alegam falta de ar, ver a legalidade, orçamento para a 

realização desse seguro de vida. Solicitou uma Indicação ao 

Executivo Municipal, Assistência Social  e Saúde, quanto a 

atendimento das mulheres que sofrem violência com 

encaminhamento, recebe inúmeras mulheres sobre isso, idosos e 

meninas que trata da violência  contra a mulher, é área da família ou 

seja, o seio da sociedade, então pela criação de uma pasta e isso é 

importante com o devido auxílio Jurídico. Comentou sobre a 

Indicação do colega Paulo Roberto, onde o Executivo fez um 

Decreto sobre a colocação de totens de álcool gel, isso é rápido, do 

que oficiar a Secretaria de Saúde, vai gerar economia. Solicitou uma 

Indicação a Secretaria Municipal de Educação sobre disponibilizar 

internet gratuitamente para as escolas, nesse período de pandemia 

que trouxe outra visão, saber ser um país desigual, muitos ainda sem 

internet, então para os trabalhos escolares, onde a Igreja Batista vem 
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fazendo isso, então nos órgãos públicos foi feito e por fim, desejou 

um bom recesso a todos. A Presidência no uso da Oratória 

cumprimentou a todos e comentou que já foi feito na questão do 

álcool em gel para bancos e supermercados. Comentou do Thomaz 

ex Secretário da Cultura pessoa que gostava muito, cuidada das 

Quadrilhas, lidava com crianças, ótimo Professor com as crianças, 

vai deixar muita saudade. Da Marlene gostava muito dela, 

conversavam muito. Do Sr. Antônio Lopes ex funcionários da 

Prefeitura, pessoa querida por todos, muito alegre e deixará 

saudades. Da Nair Ferreira família tradicional, trabalhou anos no 

Forum, tem boas recordações dela, onde sofreu muito na 

enfermidade. Comentou que muitas vezes critica mas também elogia 

e então elogiar o Executivo Municipal pela entrada da cidade, Rua 

Prefeito Antoninho França, ficou muito bom, uma luta com a Sabesp, 

agora está faltando a sinalização na rua conforme a legislação. Por 

fim, agradeceu a todos e deu por encerrada a 10ª Sessão Ordinária de 

16-06-2020, às 10:40 horas. AVISOS FINAIS: ANUNCIOU A 11ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/08/2020 (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 e Ato da Mesa nº 

004/2020 (Covid 19). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 10ª 

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

16 de junho de 2020, às dez horas e quarenta minutos. (Ata conforme 

Artigo 163 do Regimento Interno – Resolução nº 002/19). 

 

PRESIDENTE: 

1º SECRETÁRIO:  

  

 


