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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

Aos quatorze dias do corrente mês de fevereiro de dois mil e 

dezenove, às dezenove horas e onze minutos, na Sala das 

Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a Segunda 

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 01ª 

Sessão Ordinária de 04/02/19 e das Sessões Extraordinárias 4ª 

e 5ª de 04/02/19 e das Extraordinárias: 06ª Sessão 

Extraordinária de 14 de fevereiro de 2019; da 07ª Sessão 

Extraordinária de 14/02/19; da 08ª Sessão Extraordinária de 

14/02/19, sendo estas, aprovadas nominalmente e por 
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unanimidade. Após, no Pequeno Expediente foram 

apresentados: 1) REQUERIMENTO Nº 023/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva.ASSUNTO: Elaboração de 

Edital para criação Ponto de taxi.DESTINO: Executivo Municipal. 

Em discussão o Nobre Edil Paulo Roberto cumprimentou a todos e 

achou justo porque já passou por esta situação como a que os 

taxistas se encontram, há 20 anos adquiriu um ponto de taxi na 

Figueira, na época não tinha projeto de serem carros novos, e 

naquela época tinha as prestações que pagava, e quando não dava 

devido o ponto ser distante; então a situação dos colegas taxistas 

que se encontram em frente ao Produtor e estão ilegais, porque o 

Projeto diz; situação obriga para cumprir o dever e ajudam de 

forma brilhante a comunidade que necessitam desses taxis; foi ao 

Produtor falar com o Gerente sobre a importância desse ponto de 

taxi, e a criação desse ponto, pelo conhecimento e o Projeto é legal e 

futuramente a frente do Supermercado ficará para o lado da Praça 

Portugal, e nós não sabemos quanto tempo vai durar essa reforma; 

pede para votar favorável e regularizar, e não ficar pendente e a 

qualquer momento a justiça pode apreender o veículo, e sua 

obrigação como Vereador e falou com eles como taxista e 

representante do povo; é atender a reivindicação dos taxistas que é 

notório e querem cumprir com seu dever e também ajudando a 

nossa comunidade.  O Edil Silvio Bueno comentou do ponto de taxi, 

falou sobre ele na Sessão passada, que precisava fazer e levou ao 

conhecimento do Prefeito com o nome dos taxistas para participar 

desse ponto de taxi; realmente necessário, e a ideia da Estação é de 

sua autoria, mas é favorável, não é favorável taxi com dez anos não, 

rodam demais; acaba nas estradas de terra, andam muito mais que 

100 mil Km em dois anos, e dez anos vira sucata para taxi em 

Queluz, e se mudar essa lei que faz com que os munícipes paguem 

para andarem em um carro bom, dez anos é contra, mas é a favor 

dos taxis. O Edil Carlos Mateus indagou se é cinco anos a lei, mas é 

a favor, e o Executivo analise. A Edil Paula Elias indagou o porquê 

não fazer um meio termo. O Edil Paulo Roberto declarou que 

compete ao Executivo. O Edil Adalberto declarou ser a favor. O 

Edil Silvio Bueno comentou que a Lei de trânsito compete a nós, 

fala cinco anos, porque os Srs são taxistas mais ou menos, 

100mil/ano, o taxi não anda somente dentro da cidade; correta com 

a população e os taxistas tem direito a uma redução serviço que 
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fazem no trabalho, do ano é contra, e no ponto a ideia foi sua e os 

taxistas pediram, e entregou ao Laurindo. O Edil João Batista 

comentou que a concessão de taxi é Executivo Municipal. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e 

por unanimidade; 2) REQUERIMENTO Nº 024/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva.ASSUNTO: Instalação de ar 

condicionado na Sala de Raio X-DESTINO: Executivo Municipal e 

Secretaria Municipal de Saúde. O Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou que fez o requerimento e esteve presente e viu o 

acontecimento na Santa Casa, muito calor e no Raio X, funcionário 

completamente suado e também paciente aguardando no Raio X 

passando mal, pedir mais que justo, Saúde/Executivo, providências 

para não acontecer, coloca um ventilador muito calor e pessoas 

sentindo mal, não pode ficar calado. A Edil Paula Elias comentou 

no aparte que esteve no local e presenciou a mesma coisa e a maior 

necessidade de reparos lá; sobre solicitar ao Executivo ar 

condicionado, nós já conseguimos, e poderia solicita ao Executivo 

que ao invés do Ar condicionado, desse uma lapidada no Raio X, 

difícil para a moça trabalhar muito quente e difícil; e a previsão é 

de vir um novo aparelho para lá, pequena reforma e concorda e 

precisa sim. O Edil Paulo Roberto comentou que como todos os 

Vereadores não pode deixar passar despercebido; providências 

temos que pedir. O Edil Silvio Bueno indagou se já ganhou, não vê 

motivo do requerimento. O Edil autor declarou que já ganhou o 

problema é dele; e atenda o nosso pedido. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 3) REQUERIMENTO Nº 025/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva.ASSUNTO: Inserção de braço 

de luz, colocação de postes e instalação de lâmpadas no Bairro São 

Geraldo.DESTINO: Executivo/Obras/ Elektro e Sabesp. Em 

discussão o autor declarou que reitera requerimento anterior, o 

Executivo vem atendendo com iluminação, trabalho feito e obra de 

arrecadação do contribuinte, e no Bertoso pelo beco é escuro, 

precisa dar uma atenção e façam uma visita para ver a dificuldade 

e eles colocam a lâmpada a noite toda, o Executivo tem feito de 

forma brilhante a iluminação de nossa cidade. Em única discussão e 

votação foi o requerimento aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 4) REQUERIMENTO Nº 026/19, de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva.ASSUNTO: Iluminação Praça 

Pastor Delcides, Bairro Santo Antônio.DESTINO: Executivo 
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Municipal e Elektro. Em discussão o nobre autor declarou que 

reitera documento anterior e essa Praça foi realizada com o 

Marinho, e demos o nome para o Pr Delcides, lá é uma escuridão 

tremenda, pedimos ao Executivo com poste adequado, nossas 

praças estão a desejar; e somos cobrados com esse desconforto na 

cidade, e reitera mais uma vez o pedido no Santo Antônio em frente 

a Igreja do Evangelho Quadrangular. Em única discussão e votação 

foi o requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade; 5) 

REQUERIMENTO Nº 027/19, de autoria do Nobre Edil João 

Batista Ribeiro Filho.ASSUNTO: Solicitações Bairro 

União.DESTINO: Executivo Municipal. O referido requerimento 

foi retirado de pauta pelo autor; 6) MOÇÃO DE PESAR, de 

autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno, com as condolências dos 

Nobres Pares.ASSUNTO: Passamento da Sra. Suely Nogueira. 

DESTINO: Familiares Enlutados. Em discussão o autor comentou 

que fez a Moção de Pesar, pois a Dona Suely é filha do Waldir 

Nogueira, tradicional família queluzense e nós não esquecemos 

deles e fica aqui os sentimentos aos familiares e nossa homenagem. 

A Dona Suely morreu na semana passada à noite e não ficou 

sabendo. Em única discussão e votação foi a Moção de Pesar 

aprovada nominalmente e por unanimidade; 7) INDICAÇÃO Nº 

007/19, de autoria do Nobre Edil Carlos Mateus Gomes 

Garcez.ASSUNTO: Poda de árvores-DESTINO:Executivo 

Municipal; 8) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA (artigo 67 – 

LOM), DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/19, 

de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a doação de bens 

móveis que define”; (c/ respectivos Pareceres). Em única discussão e 

votação foi o Projeto de Decreto Legislativo aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 9) 1ª 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 Pareceres); (Remodelado/ alterado 

conforme solicitação do Relator da CPJRedação – Silvio José 

Bueno – OFEspecial de 06-02-19. O Edil Silvio Bueno na discussão 

comentou que procuramos melhorar a situação do trânsito de nossa 

cidade, organizar, infelizmente difícil andar, não pode parar em 
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alguns lugares, e o Projeto segue a Lei Estadual e é bom e vem 

melhorar a nossa cidade, como o outro que irá passar. O Edil Paulo 

Roberto comentou que está de pleno acordo com o projeto, vem a 

melhorar o caos no trânsito, um Ofício nosso e parece que vai 

colocar em trabalho e crê, são nove cabeças a pensar e muito bem 

planejado por nós, parabéns, da forma que pensamos é a favor. O 

Edil Carlos Mateus concordou, todas essas medidas vão ser 

criticadas, teremos regras, mais uma vez vão ouvir críticas, mas é 

positivo para organizar desde 2017 no início do mandato, vem para 

flexibilizar e não parece, mas o Município tem 3.600 casas, mais 

carros e caos, polícia não dá conta e os Agentes não dão conta e 

todos sofremos, é uma forma de organizar, conscientizar, proposta 

é prudente, modificações não imune de erros, modificar com 

estudos, por em prática antes, é prudente e sinal buscar melhorias, 

é a favor. O Edil Gustavo complementando que consta três agentes 

de trânsito e prevê mais três, remanejamento de outras secretarias 

integra corpo Administrativo, mas parte de autuação de trânsito 

compete aos Agentes concursados, saber como o Executivo vai  

elaborar o Plano, da estrutura administrativa de JARI está bem 

explicada, agora região central consome os Agentes de Trânsito, 

tem finais de semana, folgas, passamos um projeto que com certeza 

terá consequência para a população, o país inteiro que vê é uma 

indústria de multas, e não vê a efetividade na educação de trânsito; 

investir em Educação e políticas públicas que vá fazer diferença no 

dia a dia, vê prefeituras usando a indústria da multa a seu favor e 

mais uma fonte de receita, tem essa ressalva, isso no país inteiro, sai 

para fazer viagem como São Paulo e difícil voltar sem multa para 

casa, com radar e rodízio de placas, e estamos aprovando e muitas 

outras coisas poderão vir em consequência disso, fica essa ressalva. 

O Edil Carlos Mateus comentou que tudo que fala em todos os 

sentidos, necessário divulgar, placas, Rádio, situações que venham a 

prevenir e dentro disso, placas, medidas infelizmente vão acontecer. 

O Edil João Batista comentou que o Projeto é bom, trânsito caótico, 

e o que o Gustavo falou é passível de multa, tem que cumprir a Lei, 

duvido por cinto, farol, passível, mas é melhorar a cidade, amargo o 

remédio, também pode esquecer, multou já era, algumas coisas 

terão problema e ao longo disso, vão se resolvendo, ninguém acerta 

na primeira. O Edil Carlos Mateus comentou que os Agentes de 

Trânsito vão multar, e prevê mais três. O Edil Paulo Roberto 

comentou que a multa não será aplicada assim, após 40 dias e os 
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Agentes de Trânsito vão orientar a todos os motoristas. O Edil 

Silvio Bueno comentou que em Cruzeiro ou Resende obedecemos, 

paramos onde é permitido, não podemos desobedecer às leis da 

cidade e porque nós queluzenses não podemos obedecer leis de 

nossa cidade; ainda mais que teremos 40 dias de adaptação; e 

mudanças serão feitas para quem desobedecer a Lei e deverá ser 

cumprida, e Queluz está um caos o trânsito. Hoje, a população tem 

mais recurso para comprar carro com sua luta, trânsito tem que 

obedecer, Cruzeiro tem zona azul e sobra lugar para estacionar e a 

Lei está sendo cumprida, ninguém está reclamando e temos paradas 

no centro perto da estação, temos paradas no centro, a pessoa vem 

trabalhar e fica o dia inteiro o carro lá; e no Alto da Igreja sobra 

lugar para estacionar, temos que fazer esta experiência; a ideia 

nossa foi boa. A Edil Kacia Maria comentou que o Projeto de Lei 

vem em hora necessária, passou da hora de ter a regulamentação de 

trânsito por Ene motivos, como as áreas escolares com relação a 

fiscalização que é de extrema importância, na época do corte de 

eucalipto e a Lei de trânsito vai ajudar bastante; a cidade fica um 

caos e a população sim deverá se adequar as normas da cidade; e 

eles mesmos não respeitam a Lei, mas respeitam em outras cidades; 

haverá aplicabilidade da Polícia Militar, e o convênio com a Policia 

Militar vai poder fiscalizar o som nos finais de semana;  essa Lei vai 

fechar um monte de problemas que a cidade está enfrentando; essa 

Lei já passou da hora de ser aprovada e espera realmente e 

efetivamente que o Executivo coloque em prática e, apesar das 

limitações que o Executivo sofre com mão de obra qualificada, sem 

dinheiro para contratar e concurso público para funcionário, 

precisamos que essa Lei seja aplicada, não seja lei a engavetar, Lei 

aplicada para ontem.  O Edil Adalberto comentou que o projeto é 

bom e tem que ser bem estudado; a cidade não tem muita rua no 

centro e ver onde colocarão placas, não prejudicar os outros com 

comércio; um exemplo seus carros ficam na rua, e vai adaptar, ver 

o que é certo e não colocar placa à olho, prejudicar os outros; temos 

três agentes, como ficará finais de semana; e vai cair em quem, em 

cima da gente. O Edil Silvio Bueno comentou que a Polícia Militar 

vai multar com a assinatura do convênio, não vai depender somente 

dos Vereadores o trânsito. Em 1ª discussão e votação foi o Projeto 

de Lei nº 005/19, aprovado nominalmente e por unanimidade; 10) 1ª 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 006/19, de 

autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre autorização 



 7 

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 discussão o Nobre Edil Silvio Bueno declarou que não há muito 

o que discutir, os munícipes ganham. Em 1ª discussão e votação foi 

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

unanimidade; 11) LEITURA DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 001/19, de autoria da Mesa Diretora que 

“Dispõe sobre o provimento de cargos em Comissão e 

Assessoramento, por servidor de Carreira, no âmbito da Câmara 

Municipal de Queluz”; (c/ cópia aos Edis); (retirado de Pauta pelo 

autor, cuja votação foi aprovada nominalmente e por 

unanimidade); 12) LEITURA 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/ cópia aos Edis); 13) LEITURA 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/ 

cópia aos Edis); 14) LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 009/19, 

de autoria do Executivo Municipal 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; (c/ 

cópia aos Edis e conforme OFGP/SMAJ Nº 046/19”-  R.EU; 15) LEITURA E 

ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO – 

Recurso Ato do Presidente, conforme o R.Interno (maioria simples 

– Art 201). Em discussão o Nobre Edil Luis Gustavo declarou ser 

mais uma vez lamentável a atitude da Casa de Leis que não respeita 

as Leis e é bem implícito no Regimento Interno no seu Artigo 64 e 

na Lei Orgânica Municipal no seu Artigo 48 e na Constituição 

Federal que deve ser respeitada a proporcionalidade partidária, e 

fez esse Recurso contra o Ato da Presidência, dentro do prazo 

vigente e  foi encaminhado para as Comissões e mais uma vez não 

se respeitou o Regimento Interno, a Lei Orgânica e a Constituição 
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Federal e isso pode ocasionar nulidade nas Leis que até agora 

foram aprovadas e nos Pareceres da Comissão de Finanças e 

Orçamento, prejuízo imensurável e já foram votados o Reajuste do 

Servidor, Parcelamento de Débitos e PDV e hoje aprovadas 

algumas Leis ai; o que acontece a Casa na pessoa da Presidência 

deveria acatar aquilo que foi proposto e tem uma máxima e ela há 

de cair por terra que o Plenário é soberano, entre aspas, desde que 

respeita as legislações vigentes e o Regimento Interno e essa Casa 

mais uma vez está passando por cima das leis e será alvo de um 

pedido de Mandato de Segurança contra isso ai; uma coisa mínima 

que é a alteração de um membro na Comissão, pode ocasionar um 

prejuízo ao trabalho que vem sendo feito nessa Casa; e os Senhores 

assumem responsabilidades de tudo o que poderá vir a acontecer e 

já entrou com Mandato de Segurança através de Advogado, e 

amanhã ou depois em caso de decisão favorável que os Senhores  

não venham por ai dizer que é culpa do Vereador Gustavo que está 

tentando fazer valer a Lei, e como o Vereador João Batista disse, a 

Lei tem que ser respeitada; e espera dos Nobres Pares que irão 

votar aqui com relação ao Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação que tenham responsabilidade nos votos e respeitem o 

Regimento Interno e a Lei Orgânica e é o quem tem a dizer para 

cada um dos Senhores; o voto proferido é responsabilidade de cada 

um, só que um voto errado pode realmente prejudicar o andamento 

e o trabalho do Executivo e de toda a população e que os Senhores 

tenham responsabilidades. O Edil Carlos Mateus comentou que em 

relação ao cumprimento da Lei, ela foi cumprida, o Vereador tem o 

direito de expor dessa forma e se foi ao Plenário na ocasião, é o  1º 

ato a ser constituído antes do ano legislativo começar; e o colega 

não estava presente, e está reivindicando; agora poderia ter 

comparecido na ocasião e discutido a favor da opinião dele, a 

proposta foi dita e concordada e o Vereador fala de quantidade e 

são 4 do PSDB aqui, é Lei e tem um parágrafo, quanto possível. O 

Edil Silvio Bueno comentou que não viu o que fizemos como atitude 

errada é um direito do colega recorrer, e no seu Parecer e nas 

atitudes não estão erradas na 1ª Sessão Extraordinária do ano. O 

Edil Gustavo comentou da fala do colega Carlos Mateus quanto a 

sua ausência que foi devidamente justificada, mas, o fato de não 

estar presente na reunião preparatória e na Sessão Extraordinária 

que compôs e foi eleita as Comissões Permanentes e a Mesa não 

justifica que era mérito para inobservância do nosso Regimento, e a 
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Casa Legislativa não pode se ater simplesmente ao Vereador de 

oposição que tem que estar aqui, para poder entrar com uma 

questão de descumprimento ao Regimento e deveria ter sido 

respeitada e não é justificativa os ausentes nunca tem razão, deveria 

ter sido respeitada a proporcionalidade partidária, reivindica e não 

acusa, mas será da responsabilidade de cada um com relação ao 

votos, é mais uma demanda que vai via judicial, nada de mais 

alterar membro da Comissão. O Edil Silvio Bueno comentou não 

ver nada errado, e o Edil está correto já que pensa que fizemos 

alguma coisa errada, entrar na Justiça é um direito dele. O Edil 

Paulo Roberto comentou que quer dar seu voto consciente do certo, 

conforme a Lei e então pode se abster? A Comissão diz da Lei 

Orgânica, o que não pode acontecer de dois do PSDB na Comissão. 

O Edil Gustavo comentou que na Comissão e na Mesa formada de 

maneira equívoca. A Presidência comentou que não dá outra 

divisão temos quatro do PSDB, vai cair na mesma situação doa no 

passado. A Edil Kacia Maria  comentou que está procurando evitar 

se manifestar para evitar desgaste desnecessário, no dia da votação, 

houve um pré desgaste e colocou no Grupo e levou pelas redes 

sociais e de todas as responsabilidades que levou a público; não 

esconde porque não gosta de coisas erradas; respeita a Casa toda 

embora divergente em muitas opiniões; fez três vezes a pergunta 

dentro daquela sala; está respeitando? Está porque aconteceu isso 

no ano passado, e esse ano a Mesa está sendo composta de uma 

forma diferente, e por causa de uma Comissão vai gerar todo esse 

desgaste; as normas estão feitas para serem cumpridas e tem que 

respeitar a representação partidária; bastava mudar uma a de 

Finanças e Orçamento, ou Gustavo ou sua pessoa estaria resolvido, 

aconselhou de mudar que está com vício de ilegalidade; essa 

Comissão e não vai causar problema, depende do lado que está 

analisar o que é certo e errado; questão de entendimento não rola 

muito; tem que respeitar as leis sim, e se o Edil Gustavo entrar com 

mandato de segurança e atingir o objetivo de anular; vai gerar todo 

prejuízo para a cidade, questões pessoais não foi mudada, é seu 

parecer e vai votar contra. O Edil Silvio Bueno declarou que já está 

em votação. A Edil Kacia Maria comentou que todos falaram. O 

Edil Silvio Bueno comentou que já teve a palavra para discussão e 

esperou a colega falar e em nenhum momento interrompeu a 

colega. A Edil Kacia Maria comentou que o colega faz em todas as 

Sessões e esse ano não vai deixar, e não está preocupada com a 
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opinião do colega. O Edil Silvio Bueno solicitou ao Presidente 

continuar a votação. A Presidência mencionou que somos todos 

adultos. O Edil Paulo Roberto comentou de obedecer a Lei 

Orgânica e o Regimento Interno, e vai votar contra e a favor da Lei 

Orgânica. O Edil Carlos Mateus indagou que tem um equívoco, não 

é quem está certo ou errado, ponto de vista. A Presidência 

comentou que tem a justiça para tomar o recurso que tomar. O Edil 

Paulo Roberto declarou ser a favor da Lei, temos que cumprir e 

vota contra o Parecer. Em única discussão e votação foi o Parecer 

da Comissão aprovado nominalmente por cinco a três; e com os 

votos contrários dos Edis: kacia Maria, Luis Gustavo e Paulo 

Roberto; 16) OFÍCIO GP Nº 026/19, responde a OFÍCIOS SV, de 

autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala e Luis Gustavo Silva 

Ribeiro:Nº 128/18, análise da possibilidade de denominar parte da 

Estrada do Entupido;Nº 212/18, solicita informações junto ao 

responsável pelo cadastro de taxi;Nº 261/18, informações acerca de 

inserção de postes de iluminação em Rua do Bairro da Nova 

Queluz; 17) OFÍCIO GP Nº 029/19, responde a OFÍCIOS SV, de 

autoria da Nobre Edil Kacia Maria Nemetala:Nº 205/18, inserção 

de fresas às margens da Avenida Virgílio Camargo da Silva;Nº 

255/18, solicita melhoria na Rua Tião Barbara no bairro Palha;Nº 

271/18, solicita limpeza de rua nas proximidades da Escola 

Capitão;Nº 001/19, informações sobre a coleta de lixo; 18) OFÍCIO 

GP/SMAJ Nº 030/19, responde o requerimento nº 001/19, da Nobre 

Edil Kacia Maria, sobre a Ponte do Caroço e consoante OFÍCIO 

SMO Nº 011/19, responde a Requerimento nº 001/19, de autoria da 

Nobre Edil Kacia Maria, sobre a Ponte do Caroço; (cópias para a 

Edil Kacia Maria); 19) OFÍCIO GP Nº 033/19, responde a Ofícios 

SV:Nº 146/18, de autoria do Nobre Edil João Batista, sobre 

licitações para compra de materiais de suporte de trânsito;Nº 

256/18, de autoria do Nobre Edil João Batista, sobre inserção de 

placas nas ruas do Bairro União;Nº 262/18, de autoria do Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues, sobre placas de sinalização da Estrada 

da Bela Aurora; 20) OFÍCIO GP Nº 036/19, responde a 

Indicações:Nº 078/18, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria, sobre 

manutenção em determinada área do Bairro Palha.Nº 082/18, de 

autoria do Nobre Edil Carlos Mateus, sobre convênio que permita o 

Município a permuta material;Nº 088/18, de autoria do Nobre Edil 

Luis Gustavo, sobre escoamento de rua Bairro Figueira; 21) 

OFSMAJ, que responde a OFÍCIO SV Nº 224/18, de autoria do 
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Nobre Edil Luis Gustavo, sobre cópia do TC 728/014/11; 22) 

OFÍCIO GP Nº 038/19, responde a OFÍCIOS SV:Nº 260/18, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre colocação de manilhas 

para escoamento de água na Av. José Messias de Paula França, 

bairro da Figueira;Nº 271/18, de autoria da Nobre Edil Paula Elias 

da Silva, sobre visita para analisar a atual situação em local da 

rodovia SP54; 22) OFÍCIO SME – COZINHA PILOTO, responde 

Ofício SV Nº 021/19, da Nobre Edil Kacia Maria, sobre o Cardápio 

ofertado às Escolas Municipais; 23) OFÍCIO SMO Nº 012/19, 

responde ao Requerimento nº 011/19, de autoria do Nobre Edil 

Paulo Roberto, sobre reparos e reforma do Velório Municipal; 24) 

OFÍCIO SMO Nº 013/19, responde ao Requerimento nº 012/19, de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto, sobre a Praça Geraldo da 

Silva; 25) OFÍCIO SMO Nº 014/19, responde ao Requerimento nº 

013/19, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno, sobre limpeza 

pública; 26) OFÍCIO SMO Nº 015/19, responde ao Requerimento nº 

014/19, de autoria do Nobre Edil Silvio Bueno, sobre a Rua Messias 

Gomes de Araújo; 27) CARTA QE-004-2019 e QL-005/2019, 

responde a Ofício PC Nº 009/19, sobre a USINA PAULISTA – 

PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM – PCH QUELUZ/ 

LAVRINHAS. EM SEGUIDA, FOI DADO INÍCIO AO GRANDE 

EXPEDIENTE e com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José que 

cumprimentou a todos  mencionou sobre o Fredinho Primo que fez 

e está na Casa, sobre os banheiros químicos na Praça Portugal e 

tem mal comentou que estivemos aqui na 6ª feira, então poderia 

deixar na Estação, uma excelente ideia, os moradores reclamam, 

poderia colocar lá, e temos aqui o nosso tradicional banheiro e não 

comporta para a população, uma ideia ao Executivo, uma Indicação 

ao Executivo para providências. A Presidência solicitou para que o 

colega fizesse por Requerimento que é mais forte e o Carnaval está 

próximo, uma situação complicada, e devido a localização se estará 

bem iluminado, para não misturar homem e mulher com 

segurança. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Silvio Bueno 

mencionou que infelizmente sobre o ex prefeito Marinho Fabri que 

não está nada bem, quebrou o fêmur na cama e hoje foram 

retirados aparelhos dele, situação delicada e foi um Prefeito que fez 

muito por Queluz em sua opinião em todos os sentidos, uma pessoa 

humana, situação muito triste para Queluz, e nós como amigo dele, 

ele sente muitas dores, uma pessoa de Deus ele fez muito por 
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Queluz, pedir a todos uma oração por ele. Em seguida, o Edil Paulo 

Roberto no uso da oratória aproveitou para elogiar o Encarregado 

de Obras da Prefeitura Municipal, falou do Velório Municipal e foi 

tomada providências, isso que precisava, e aproveitou para fazer 

um requerimento no Setor da Rua São Benedito e Rua dos 

Ferroviários, quanto a limpeza, mato, escuro e caos, difícil 

caminhar naquele setor, abandonado, parceria com os dois MRS 

que não limpa, um abandono para as pessoas que ali residem e 

colocar postes de iluminação e capina, intercalar alguns postes, já 

que capinou até o Santander, os demais tem direito a iluminação e 

limpeza. Em única discussão e votação foi o Requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. Continuou o Edil 

Paulo solicitando um Requerimento de Informação sobre quem é o 

Diretor de Esporte e se existe o responsável pelo Esporte, alguém 

poderia informar. O Edil Silvio Bueno esclarecer ser a Bruna. O 

Edil Paulo Roberto solicitou um requerimento para o Bairro São 

Roque e a Rua Virgilio de Paula Monteiro que caíram no 

esquecimento, distante, mas pagam a taxa de iluminação e é 

Queluz, solicitar ao Executivo. Em única discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil 

Paulo Roberto fez seus cumprimentos finais e foi uma Sessão 

proveitosa e agradeceu aos presentes, Deus nos abençoe, com 

direção certa, pois realizamos um bom trabalho. Após, a palavra foi 

direcionada ao Edil Adalberto Rodrigues que mencionou sobre a 

pessoa boa de Queluz, que é o Marinho Fabri, foi um pai para todos 

em Queluz e será uma grande perda para todos. Em seguida, o Edil 

João Batista cumprimentou a todos e mencionou que o Fred está 

certo, e o Executivo tomar providências para nós. Mencionou que a 

piscina está funcionando e o bar não, então ver com quem de direito 

para usar o bar e abrir, se houver jeito entregar para a Assistente 

Social, ou fazer uma Licitação para tocar o bar da piscina. 

Mencionou sobre a retirada do Requerimento do Bairro União, 

depois do carnaval o Executivo tomará providências; espera e 

passou-se dois anos , vai fazer dez carnavais sem providências, vai 

fazer após e, das praças ver com o Executivo, contratar um 

jardineiro, ganharam o MIT e está feio já um ano e pouco e espera 

que tome providências, para aproveitar do lazer. Após, a Nobre 

Edil Paula Elias cumprimentou a todos e mencionou sobre os 

banheiros químicos que é ótimo, mas solicitar limpeza diária na 

estação, Executivo e MRS e dos banheiros providência para não 
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acabar em outras atitudes, colocar pessoas nos dias e da parte da 

Estação o mato está alto e não estava em Queluz no final de semana, 

e ouviu do policiamento bom, reforço e no carnaval melhorar, o 

pessoal atuante para inibir certas atitudes. Comentou sobre o que o 

Sr Paulo falou da Santa Casa no Raio X, falamos de todas as 

Secretarias e limpeza da cidade, e temos que olhar para a nossa 

Saúde sim, se vier um pouco de cada um em doar, todos nós 

fazemos uso, já falou da farmácia solidária, e está sabendo que o 

Vice-Prefeito Guilherme está atuando na Saúde, parabeniza, muito 

útil essa atitude dele e nós todos fazermos visita lá como o Sr Paulo 

fez, é importante, para buscar ajuda fora e cada um de nós buscar 

junto temos meio e conhecimento e ao seu Deputado; o Deputado 

Estevam Galvão e Samuel Moreira são atuantes e não importa o 

voto, e deixar os parabéns a todos que hoje se unem para ajudar o 

próximo. Comentou sobre o Marinho exemplo de ajuda ao 

próximo, uma pessoa que nunca se importou com bens, se 

preocupou com o ser humano, algo que temos que colocar em nosso 

dia a dia; colocar mais Deus na vida, e deixar essa falta de apego ao 

bem material, passou muito e ele ensinou muitas pessoas e que no 

decorrer da vida deixamos em pouco de lado, se preocupando mais 

em ter do que fazer e deixou o desejo de boa noite a todos. Em 

seguida, o Edil Luis Gustavo no uso de sua oratória cumprimentou 

a todos e solicitou encaminhar um Ofício a Secretaria de Meio 

Ambiente e Agronegócio solicitando manutenção na estrada da 

Barra, que liga ao sítio Curuzu (Vila Queimada), já é uma 

reivindicação desde o mês de agosto, os munícipes precisam se 

deslocar ainda mais que é época de chuva; pediram para jogar 

material e dar uma atenção especial ali; que é de suma importância. 

Comentou que foi marcado em um questionamento sobre o Bairro 

União por uma munícipe, e que encaminhe um requerimento de 

informação  da Secretária de Saúde  que informe o porquê do Posto 

não funcionar e quando vai, tem uma quantidade limitada de 

paciente devido ao fato de ter esse acúmulo e, além disso ficaram 

sem água também nesse final de semana (domingo);  e o pessoal não 

teve a quem recorrer, teve que esperar o começo da semana; o 

Bairro União não é favorecido na localização, tem dificuldade de 

comunicação na cidade, e água e o atendimento tem que chegar a 

eles com qualidade; a Sra Mara Lopes o marcou no Facebook e 

precisa dar o retorno e o instrumento através das redes sociais e 

você consegue ter essa conectividade com a população e isso auxilia 
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o nosso trabalho para poder estar direcionando o Executivo nas 

coisas que importam no dia a dia; e o Nobre Vereador ressaltou que 

ali onde o Prefeito falou que depois do carnaval vai resolver 

algumas demandas; mas o carnaval passa e o cotidiano da nossa 

população é sem dúvida muito mais importante; não questionando 

os eventos realizados, é necessário fazer o dever de casa, sabemos 

dos diversos problemas no Bairro União; e estamos aqui para dar 

voz a nossa população. O Edil João Batista comentou que consta é 

isso mesmo; existe o limite de atendimento. O Edil Luis Gustavo 

comentou que devido ao pouco atendimento, acumula, normalize o 

atendimento, o fizesse mais vezes e da falta de água, 

responsabilidade na manutenção da água deles lá. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e 

por unanimidade. O Edil Luis Gustavo apresentou uma Indicação a 

Secretária de Obras, sobre estudo na obra de escoamento de água 

pluvial na Rua Pedro Novaes, perto do Carlinho Gordo; água desce 

na escadaria e entra na casa dos munícipes, deveria com urgência 

reabrir a boca de lobo, para escoar embaixo. Continuou 

comentando que recebeu da Sra. Conceição Primo uma carta, a 

qual fez a leitura (seguirá anexa ao final desta Ata) posterior 

protocolo com nossa Indicação; relacionado ao que foi relatado 

sobre os banheiros químicos, uma Indicação ao Executivo, na época 

do carnaval, e já que a área para o evento é a rua principal, estude 

a colocação de grades então limitar as ruas laterais para tráz do 

Forum, não é miquitório, poderia colocar pulseira de identificação 

dos moradores, principalmente nos eventos que tomam proporções 

maiores, muitas pessoas sem a devida educação; delimitar o acesso 

da cidade a essas pessoas. O Edil Silvio Bueno no aparte, comentou 

que a Sra Conceição está de parabéns, acontece há anos, 

infelizmente os mais jovens perderam o respeito ao próximo, vê 

cenas de drogas, pede mais polícia na cidade para combater; e fora 

as drogas, os jovens bebem muito e perdem o controle, é sexo 

mesmo que fazem na cara de pau, ela relatou e é verdade, um 

pedido de todos, e ao invés do fechamento aqui de cima,proteger os 

moradores lá embaixo e a ideia de colocar pulseira é bom, Queluz 

tem que achar um outro lugar; comentou que no tempo do Marinho 

fizeram a festa no Campo do Eco, e na época ficou muito grande; 

ficaria cheio lá, procurar outro lugar é louvável. Em aparte a Edil 

Kacia Maria apresentou os parabéns ao colega pelo pedido feito, e 

hoje ao sair a população reclamou demais, compareceu na festa do 
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Manecão na 6ª feira e sábado com sua família; infelizmente o que 

vimos na rua, cena de filme que não dá para acreditar, muita droga 

e a Polícia não dá conta como adolescentes na parte de trás do 

Forum, não dá conta e tentam fazer o trabalho deles, é enxugar 

gelo;  promiscuidade e falta de respeito; na 6ª festa familiar e 

sábado não, tem que ser revisto; tem festas nas cidades vizinhas são 

mais organizadas; isso é muito frustrante; fazer festa como a do 

Acorda Manecão com qualidade a população toda aproveita, gera 

renda e emprego;  outro exemplo, no ano novo e final de ano, 

desculpou-se e não está desfazendo de sua cidade;  gente foi para 

Areias para assistir festa de lá, Queluz está tomado de drogas e 

promiscuidade; mencionou que em sua fala fará um requerimento 

de Informação ao Conselho Tutelar sempre com todo o respeito e 

sabe que trabalham; lhe respondem com educação ímpar, 

antigamente eles iam nestas festas; mas parece que agora não são 

mais responsáveis; visam proteger a criança; os pais e as crianças 

ficam resguardados; tem que ter uma participação maior do 

Conselho Tutelar e dos Conselhos Municipais acredita ser na área 

social, esses problemas de drogas e sexualidade expressado nas 

festas, vem 90% da juventude e adolescentes. O Edil Gustavo 

continuou solicitando um Ofício para as Emissoras Record – Band 

– Canção Nova – Rede TV e TV Aparecida, sobre a instalação do 

sinal digital, teve uma breve reunião na TV Vanguarda e cada 

emissora terá que trazer seu equipamento para cá; pedido 

formalizado, para estar ampliando e só tem o sinal da Globo, 

parece ter limitação no espaço e não mais que sete canais de 

Emissora. Manifestou a indignação com relação a resposta quanto a 

iluminação da Nova Queluz e chegou ao seu conhecimento que 

tiveram lá para solicitar esse abaixo assinado que está em anexo, 

sob a alegação de que se não assinasse o abaixo assinado que o 

Vereador iria retirar toda a iluminação que foi feita que era um 

pedido deste Vereador; e o questionamento é com relação a 

legalidade da instalação desse cronograma e sabemos que temos 

bairro, dos Ferroviários, a escadaria e o beco do Bertoso que está 

necessitando de iluminação e ele fez uma iluminação maravilhosa 

onde tem apenas uma residência; e faz divisa com propriedade da 

Fazenda de sua família e pensam que aqui tem nariz de palhaço e  

tentar deturpar a verdade e jogar a população contra o Vereador 

que está exercendo o seu poder fiscalizador e fala aos moradores do 

Bairro Nova Queluz, nada a ver com a iluminação feita para vocês, 
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e sim na rua de cima, não vai de encontro ao interesse da população 

e os moradores foram induzido ao erro com abaixo assinado mal 

feito diga-se de passagem para poder justificar uma obra mais uma 

vez suspeita “né seu Prefeito”; mas as devidas providências serão 

tomadas assim que amanhecer, mais uma representação junto ao 

Ministério Público e pedindo que apure mais essa ilegalidade, falta 

de conduta do dinheiro público, e tentando se favorecer 

possivelmente  do seu cargo para poder obter algum tipo de 

vantagem; lamentável e o Senhora já responde a processo por isso 

em 2010; assim como no desvio de calçamento e agora vai ser mais 

uma e espera e lamentável ver este tipo de resposta tentando e 

subjugando a inteligência e percepção da gente. O Edil Silvio Bueno 

no aparte solicitou um requerimento ao Secretário de Cultura e nos 

informe se vem fazendo a Diretoria, as reuniões corretas do MIT, 

nós ganhamos, mas a parte cultural tem que ser feita, o Deputado 

Estevam Galvão ajudou, então informação se estão sendo feitas 

para não perder por nada. O Edil Gustavo comentou que seu irmão 

é Presidente do Comtur por dois anos e vai antecipar ao colega, as 

reuniões não estão sendo feitas, foram feitas até poder juntar a 

documentação mais ou menos agosto/setembro/18; depois não 

houve mais; o Conselho está inativo, se foram feitas para 

simplesmente formalizar e entregar as questões do MIT. O Edil 

Silvio Bueno indagou porque não estão sendo feitas as reuniões, o 

motivo do atraso nessa documentação, direto ao Secretário e 

Prefeito. Em única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. O Edil Silvio Bueno comentou 

somente para completar o pedido do Gustavo do carnaval, fez por 

Indicação, mas poderia fazer por Requerimento dos Vereadores, 

para fechar rente ao Forum, e vão ter respostas. Em única 

discussão e votação foi o requerimento aprovado nominalmente e 

por unanimidade.  Após, a Palavra livre foi direcionada ao Edil 

Carlos Mateus que cumprimentou a todos e comentou que parte de 

seus pedidos já foram feitos pelos colegas e quanto à limpeza na 

MRS não vê tanta diferença é a mesma atuação da Nova Dutra às 

margens de nosso município e isso tudo fica acarretando e sobra 

para o Município mesmo; e não vê funcionários da MRS 

trabalhando ali, e observou que em áreas afastadas, como no trecho 

em Vila Queimada e trechos margeando a Dutra, são partes limpas 

e aqui necessita em dois ou três Km o matagal todo; oficiar a ela, 

lamentável e aumenta cada dia mais moradores de rua se 
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apropriam dessas casas da MRS. Solicitou um tempo atrás em 

forma de Indicação e agora como requerimento em relação à coleta 

de lixo citada aqui, se há possibilidade mudar para noturno, 

servidores é bom 30% salário com adicional noturno, bem 

remunerado, cidade acordar toda limpa com cronograma exposto 

nos bairros como vem falando desde 2017; e não conflita após o 

caminhão já ter passado; colocar o lixo antes de dormir, limpeza de 

entulho e lixo verde, requerer isso se há essa possibilidade. Em 

única discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade. Comentou o Edil sobre sua 

Indicação quanto a poda de árvores e comentar o porquê, nos meses 

aqui em que o compôs a Câmara Municipal pelo ex Vereador Altair 

por várias vezes apontou e sugeriu medidas para podar essas 

árvores e realmente dias atrás, descida do Asilo, havia um galho 

grande caído, a legislação permite que se faça podas e isso tem que 

ser estudado com representante da Defesa Civil e Meio Ambiente, 

são galhos grandes e uma hora pode causar acidente; reitera isso e 

exatamente como falou em sessões passadas; votamos hoje aqui 

convênio com o trânsito, fez requerimento ao Executivo para 

possibilidade de desmembrar a rua que desce da Secretaria de 

Educação e que saia dentro do pátio da Rodoviária, saia paralela a 

Rodoviária e não dentro do pátio da Rodoviária, organizar, é 

prudente ser feito, entrada e saída de ônibus, estudar a mudança e 

incluindo a mudança do trânsito em nossas propostas; não sabe 

sobre os contratos lá e a comércio, vincular a entrada de ônibus; 

direcionar, licitar pontos específicos para ocasião sobre os box na 

Rodoviária e ali na verdade precisa de reforma e o principal é a 

rua, tirar a rua de dentro do pátio.  O Edil Luis Gustavo no aparte 

comentou sobre o ponto de taxi, elevar na praça, onde só fica o 

pessoal jogando; taxi anexo à rodoviária, e na verdade ele está no 

meio da rua; e o pátio da rodoviária é área de manobra. O Edil 

Carlos Mateus comentou do Engenheiro da Prefeitura possa 

adequar ali. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Carlos Mateus 

comentou que no mais é isso mesmo, a cidade é pequena e todos 

estão atentos às mesmas deficiências. Em seguida, a Nobre Edil 

Kacia Maria cumprimentou a todos e solicitou novamente enviar 

um Ofício a MRS para que tome providências urgentes sobre a 

limpeza do pátio da Estação, ela cedeu uma parte para a Prefeitura 

do Cras e tem a parte lateral que é cercada; está cheia de pneu 
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velho na casinha, mato com mais de um metro e meio e não está 

tendo limpeza; e junta animais peçonhentos, pernilongos e a 

população está reclamando, fez pedido há quatro meses atrás e a 

MRS não se pronunciou e disse que é de responsabilidade do 

Município e está lá; quer que seja enviado um Ofício para a MRS e 

que faça a limpeza com cópia ao Executivo, esclarecendo sobre o 

envio há meses atrás e tanto um quanto outro não tomaram 

providências. Solicitou constar em Ata por isso está só esclarecendo 

do encaminhamento de Ofício ao Jurídico e que foi feito pela 

Assessora Adriana, para solicitar a Emenda Modificativa da Lei 

que regulamenta a limpeza dos terrenos no Município, tendo em 

vista que nós estudamos aqui na Casa essa Lei e o Plano Diretor e 

ele não contempla a limpeza dos terrenos que estão 

regulamentados; a lei diz que a Prefeitura depois de diversas 

modificações, se o terreno for irregular, ela pode entrar e fazer a 

limpeza e cobrar do proprietário inicial o gasto que teve, 

obviamente ela poderá fazer isso num terreno que está regularizado 

e a Lei é omissa nesse caso e nosso Plano Diretor também ficou 

indefinido; tem muita gente cobrando;  teve pessoas que foram na 

Prefeitura para cobrança, e funcionária da Prefeitura falou que 

essa lei não existe e não deixa de ser uma falta de respeito com a 

população; foi aprovada em 2015 e está no Plano Diretor é fazer 

valer essa lei e está solicitando ao Jurídico dessa Casa que faça uma 

Emenda modificativa para incluir os terrenos regulares do 

Município; e também solicitou  ao Jurídico da Casa de Leis, 

elaborar um Projeto que proíba receitas médicas ilegíveis dos 

médicos do Sistema de Saúde Municipal e Sus controlados pela 

Secretaria Municipal de Saúde; tem muita reclamação da 

população e embora no Pronto Socorro tenha a impressora, tem 

médicos do SUS dos PSF’S que fornecem receitas médicas à mão, e 

a população não sabe ler; e muitas cidades tem essa Lei já; onde o 

médico é proibido de fazer receita médica ilegíveis, sob pena de 

aplicar multa e até parar de trabalhar e essa multa será revertida 

para a área da Saúde do Município. Solicitou que fosse 

encaminhado um Ofício com todo o respeito e admiração ao 

trabalho do nosso Conselho Tutelar que sempre a atendeu 

prontamente e não pode reclamar do trabalho dos Conselheiros e 

inclusive e especialmente do Conselheiro Erik, sobre a possibilidade 

de marcar uma reunião com a Assistente Social, Cultura na 

realização dessas festas para o Conselho Tutelar de alguma forma 
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esteja atuando, na prevenção dessa situação que nós colocamos aqui 

na Casa, com relação a sexo, bebidas por menores. Comentou que 

pesquisou na Internet e achou alguns Projetos inclusive na 

Prefeitura de São Paulo que foi implantado pelo Partido Novo pela 

Vereadora Janaína Lima; como falou o Fred nosso munícipe, é um 

exemplo que pode ser citado aqui e o Jurídico da Casa também 

visse e estudasse a possibilidade de ser implantado na Câmara 

Municipal um Call Work,  e o que seria isso: um canal/linha que os 

munícipes trouxessem para nós Vereadores projetos que beneficiem 

a cidade, ideias dos munícipes para melhorar a nossa cidade; seja 

em qualquer área, ambiental, trânsito e Saúde e que fosse 

encaminhado ao Jurídico de nossa Casa de Leis sobre a 

implantação desse projeto; porque a população vai ter mais voz e 

vai participar da gestão de nosso município; por último e mais 

importante de tudo que tem para falar nessa noite, de dois anos de 

mandato, e vem aqui falar com relação a nossa Saúde a do 

Município,  muito bem Nobres Vereadores, a população de Queluz 

que está nos assistindo muito lhe entristece ver tudo que está 

acontecendo na Saúde do Município; e antes mesmo de se interessar 

e se apaixonar pela política, já acompanhava a nossa situação aqui, 

sabe de toda a história da Saúde do Município, da história da 

Irmandade da Santa Casa de Queluz, e que a população tem uma 

certa dificuldade em diferenciar o que é a Irmandade da Santa 

Casa de Queluz, a área da Saúde e Secretaria de Saúde; e tem 

reclamação, e não pode mais se calar diante da falta de respeito e 

consideração com os munícipes e com a Saúde pública em nossa 

cidade; isso não é de agora; a Saúde sim já teve uma época boa, 

vamos fazer jus a administração que soube controlar a situação, 

mas através de situações que fizeram chegar como chegou agora; e 

sabe por vivência própria e estar lá dentro, e gostaria de solicitar 

um Requerimento de Informação para o Jurídico da Prefeitura 

quais são as atribuições do Vice-Prefeito no nosso Município; e por 

que está perguntando isso; agora lhe foi falado que o Vice-Prefeito 

está com sua sala despachando na área da Saúde e dentro da Santa 

Casa; sendo que,  ele já teve as contas rejeitadas da própria 

Irmandade  em 2013, por não apresentar documentos de Licitação 

compras e verbas de remédio,  pelo TC 1124/014/12, contas 

rejeitadas em 2013; ele e a ex funcionária Imaculada que na época 

era Secretária de Saúde, e quando foi pré-candidata a Vereadora, 

apaixonou pela Instituição e área da Saúde; advogou dois anos e 
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meio pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia pró-bono, sem 

receber; e até que no ano passado não aguentou, porque era 

sozinha com o Presidente Bruno atuando enxugando gelo; pois 

bem, e antes da eleição todo mundo prometeu tudo; e está falando 

do que viveu e viu e assinou documento; não está inventando nada, 

lhe provem que não é verdade o que está falando; e qualquer um 

que desautorizar aqui vai falar e não é mentira e tem testemunha de 

união; e outras pessoas que estavam com sua pessoa lá; e dá nome 

de um por um, e só não vai dar em respeito a essas pessoas; e espera 

que não abusem da sua paciência, se for preciso falar, vai falar; 

todos eleitos e vamos voltar a Irmandade, entidade sem fins 

lucrativos, e era o que tinha para a Saúde do Município; fizeram 

reunião com cinco pessoas, para fazer tudo às claras, documentado 

e por isso o Gustavo pediu o contrato de cessão do Prédio; é da 

Irmandade, fizeram convênios durante esta intervenção durante 23 

anos e depois pararam de fazer contratos, burocracia, e foi 

obrigada a devolver um dinheiro que ela não pegou e nunca 

encostou a mão; e ai teve que entrar com Ação Anulatória que ela 

não tinha obrigação de devolver o dinheiro; e com muito custo 

consegui fazer isso com um Advogado de Guaratinguetá; e agora 

está todo mundo tentando usar a Irmandade depois que todo 

mundo desistiu, para reativar a área da Saúde, e se a Irmandade a 

Instituição agora está do jeito que está, falida, foi porque lá atrás, 

falaram na reunião no começo da gestão, que se abrisse a boca para 

pedir um contrato de cessão de direitos para o Prefeito, está falando 

o que ouviu, e quer ver quem vai falar que não teve essa reunião;  

tem como provar e que iriam tomar o  prédio da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia;  viu e viveu com cinco pessoas dentro 

da sala; e a Saúde está como está; porque todo mundo foi conivente, 

porque queriam usar a Santa Casa de Misericórdia como cabide de 

política para por gente lá para trabalhar; e sempre aconteceu em 

Queluz e até coveiro registrado lá, e que entrou com Ação 

Trabalhista; e acabou com a Irmandade; agora a Bela foi a 

explosão, foi; do que vinha lá atrás; e quando a Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia quis entrar com ação de indenização 

contra todos os Prefeitos, nós fomos intimidados e que não podia 

fazer; interesse político, então a população está pagando aqui e 

agora na área da Saúde, por mal atendimento e por não ter 

dinheiro, por tudo o que todo mundo fez todos esses anos na Saúde 

do Município; conivente, jogo político, e está falando pelo que viveu 
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e foram dois anos advogando pela Santa Casa, não teve apoio de 

ninguém; porque queriam ver a Santa Casa afundar; e se a Santa a 

Irmandade fosse administrada com imparcialidade e gente sem 

nenhum interesse político, para colocar lá médicos e profissionais 

qualificados para atender a população e que não fosse pedir voto na 

próxima eleição, não tem interesse, Prefeito nenhum iria querer 

isso; deixa afundar; e agora vem dar de bonzinho; e querer voltar 

com a Irmandade da Santa Casa, com poder de novo; e isso 

entristece na política da cidade, falando mentiras e enxugando gelo; 

e falam que a Vereadora Kacia é louca; tudo que está falando tem 

como provar; tudo e todos os processos trabalhistas e todas as 

reuniões trabalhistas tinham pessoas junto consigo; teve gente lá 

com trabalho voluntário; durante três ou quatro meses ficaram sem 

receber; gente que chorou, com vida na Santa Casa com 20 e 30 

anos de trabalho; e, saiu decepcionado, porque tinha o mesmo 

idealismo que o seu; e tornar a Santa Casa algo sério; agora, se essa 

Administração tivesse um pouco de vergonha ela faria o contrato 

com a Santa Casa pelo menos de cessão de  direito do prédio que é 

dela da Irmandade; Irmandade não tem como voltar, tem sim, 

algumas ai para fora devem bilhões para o Governo, e a Prefeitura 

ajuda; entra com pedido de CND, certidão negativa com efeito 

positivo; e fez e confessa, que não tinha experiência para advogar; e 

ninguém da administração pública  se propôs a colocar advogado 

para lhe ajudar e auxiliar; um advogado mais experiente e poderia, 

porque na época da eleição foi conversar com vários advogados em 

São Paulo, todos lhe abriram a porta, e na hora do vamos ver, “a 

vai dar de fortinha, não vai ceder, não vai colocar quem a gente 

quer para trabalhar lá, não vamos ajudar ninguém”, deixa afunda 

e quando tiver no chão a gente volta, isso que aconteceu, está 

falando porque está revoltada, está com isso entalado, em dois anos 

e meio; e pode sair dessa política em um ano e meio, pode ficar e 

não sabe se virá de Vereadora, Prefeita, Vice-Prefeita e Deputada, 

seja o que for, sairá com a cara limpa, tem um idealismo político de 

mudar as coisas dessa cidade;  “a mais a Kacia não vale nada, o que 

fala não vale”, vale sim e podem ter certeza que se não valesse não 

estaria aqui, e sem comprar um voto de gente consciente e sabe o 

que está falando é verdade; sua palavra vale, em 15 anos de 

advocacia, e não tem o “rabo” preso, o que tiver que falar, fala, e 

ninguém ouse falar na rua o que falou hoje aqui é mentira; porque 

tem como provar, e se falar que está mentindo, ai o caldeirão ai 
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ferver, e agora fala para toda a população de Queluz que a sua 

revolta, seu cansaço de advogar por uma Entidade durante dois 

anos e meio  de graça, para a nossa cidade melhorar e para tirar da 

mão de político coronelista a Saúde, e para dar uma Saúde digna 

para a população, porque a política é para isso, não é para ganhar 

dinheiro, e já falou que por sua pessoa, política não ganhava; não 

liga, e está aqui por amor, de verdade; talvez esteja se iludindo um 

pouco; mas sairá daqui e dessa política pensando do mesmo jeito, e 

se for para se tornar igual a tudo que está vendo ai, muito obrigada, 

não quer ser mais uma de vocês não; e vai falar, se parecer que está 

roubando, pode distorcer, pode falar que está mentindo, pode falar 

que a Comissão aprovou e ela votou contra; a população 

infelizmente é ignorante neste ponto, porque não sabe o que está 

acontecendo; desconhece das leis; mas, graças a Deus isto está 

mudando,  e o que puder levar de informação para a população do 

que acontece aqui, e o que acontece no Executivo, pode ser sua mãe, 

seu pai, minha irmã e o Gustavo que tanto apoia;   e se um dia for 

candidato a Prefeito e ganhar e ver ele fazendo tudo isso, vai levar e 

ele sabe; porque tenta ser imparcial, não passa pano para político 

ter interesse e poder; e só queria trazer isso para a população hoje, 

e se vocês estão sofrendo com a Saúde de nosso Município é por 

tudo isso que está falado; tem como provar, e infelizmente está 

falando isso hoje com muita tristeza, por ter respeito a todo mundo; 

política tem que fazer porque é causa social, governar para o povo 

que sofre. O Edil Carlos Mateus no aparte indagou para entender, 

a colega está falando de toda a história ou da gestão? A Edil Kácia 

Maria declarou que contou toda a história e de quando começou lá 

atrás, desde a Intervenção resumidamente, todos os Prefeitos que 

passaram e tudo o que aconteceu, o que aconteceu na gestão da 

Prefeita Bela e o que aconteceu com sua pessoa enquanto advogada 

da Irmandade para tentar levantar a Instituição e tudo que sabe  de  

Ação Anulatória, por dinheiro que quase a Irmandade teve que 

devolver 3 milhões para os cofres da Prefeitura, o dinheiro que ela 

gastou na Saúde, nenhum Prefeito falou “a”, qual a ética e 

hombridade de qualquer Prefeito e falar não, nós usamos esse 

dinheiro na Saúde e vamos ajudar a colocar um advogado para a 

Irmandade porque esse dinheiro ela não gastou; ninguém pegou lá 

dentro, e sabe que foi gasto na Saúde, e todos fizeram cara de 

paisagem, então agora está falando isso, e pede um requerimento de 

informação para saber o que o Vice-prefeito está fazendo lá dentro, 
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diante de toda esta história e foi ele quem começou com isso, não vai 

usar  a Instituição Irmandade mesmo falida, e o respeito que tem a 

ela, não vai usar de cabide para se promover politicamente; e quer 

saber do Jurídico o que está acontecendo lá dentro e porque está lá; 

e se rompeu com o Prefeito ou não, não interessa, não diz respeito e 

é um problema dele e se acha que o Prefeito está fazendo errado, 

está certo ele de romper, e agora dentro da Instituição e usar a 

Saúde de nosso Município mais uma vez para fazer política, não vai 

admitir em político algum e enquanto estiver na política irá brigar 

mesmo, seja quem for, pode ser o Papa, o Dória aqui em Queluz e 

se tiver que ver “merda” e tiver que falar vai falar.   O Edil 

Gustavo comentou que não é atribuição do Vice-Prefeito, pelo 

menos ali na Lei Orgânica e se é que vale alguma coisa, o Vice-

Prefeito substitui o Prefeito em caso de alguma impossibilidade e 

missões determinadas, é passível até de visita e tomar café na sala 

de ar condicionado e é o primeiro a falar que não tem a caneta, o 

que está fazendo lá. A Edil Kacia Maria comentou que é preciso um 

pouco de respeito e está na hora de passar um pouco de óleo de 

peroba na cara aqui em Queluz muita gente, e parar de fazer de 

santinho e assumir as cagadas que faz aqui em Queluz e não 

assume, fica com cara de paisagem e pode ter todos os defeitos do 

mundo, mas o que acha é o que acha e pronto e acabou e se tiver 

que mudar de opinião mudará, se mostrar que isso não irá 

prejudicar a população, porque essa história de pular de um lado 

para outro, “opinião”, nunca terá opinião formada sobre nada, 

sempre estará enxugando gelo, sempre está aprovando o que te 

convêm, morno e frio não dá certo. O Edil Silvio Bueno no aparte 

comentou que sabe o que o Vice-Prefeito está fazendo lá, mas vai 

deixar que ele responda, o Prefeito mandou ele para lá para ver se 

ajuda na administração e ver o que está faltando e é preferível que 

o Vice-Prefeito responda nas palavras dele à Vereadora. A Edil 

Kacia Maria comentou que pediu ao Jurídico da Prefeitura 

Municipal. O Edil Gustavo indagou se ele foi nomeado. O Edil 

Silvio Bueno comentou que o Prefeito pediu que ele fosse lá para 

dar uma olhada, não está trabalhando lá, e já voltou para a 

Prefeitura. Em única discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. A Presidência indagou 

da Edil se haveria algo mais. A Edil Kacia Maria pediu desculpas a 

população pela exaltação, mas são anos de ficar engolindo certos 

sapos  e não tinha mais como, engolindo certas situações, mesmo 
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que a população acredite ou não, pelo menos estará com a 

consciência tranquila e que não fez parte dessa sujeira toda. Em 

seguida, a Palavra foi dada ao Presidente que cumprimentou a 

todos e já falaram sobre a situação que se encontra o Município. 

Solicitou um requerimento ao Departamento de Trânsito é que 

houve reclamação no Santo Antônio sobre um ou dois veículos 

parados no Alto Santo Antônio que estão atrapalhando o trânsito, 

então notificasse para colocar em outro lugar, a rua é apertada e 

tem dificuldade para passar. Em única discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. 

Reforçou sobre a limpeza pela MRS, já teve reclamação da limpeza. 

Comentou sobre um pedido dos moradores ao redor da Praça, o 

Silvio falou de um espaço maior, onde é a Creche, não sabe se pode 

ou não, caberia estudar ou o Estádio Municipal que está lá à toa, 

somente usado no 1º de Maio, ou outros jogos de futebol, tem 

estrutura o espaço é grande, transferir a festa para lá, 

estacionamento é difícil, Festa de São João e Carnaval nos eventos 

maiores que possam acontecer na cidade, então um requerimento 

ao Executivo sobre essa possibilidade, e em dias de festa no trânsito 

não respeitam os veículos, chutam os veículos para deslocar em suas 

casas e sabe disso, deveria ter os seguranças ao lado; sabe o que está 

falando já teve comércio aqui, e quando saía tarde para ir embora, 

era com dificuldade para passar ali; um requerimento ao Executivo 

para responder nessa situação, para atender a população como está 

sendo citada nessa região da Praça. Em única discussão e votação 

foi o requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. 

Comentou sobre o Prefeito Marinho como falou o colega Silvio, 

quando chegou em 2001,na época em que participava da festa da 

moranga aqui na rua, o ajudou muito, deve agradecer muito a ele; 

então a situação é grave, é um homem bom de coração grande e 

Deus sabe o que fazer por ele; e por fim agradeceu a todos e se 

desculpou se houve alguma falha da Presidência. Por fim, anunciou 

a 9ª e 10ª Sessões Extraordinárias, após a Ordinária e anunciou a 3ª 

Sessão Ordinária de 07/03/19, 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 02ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, 

Dr. João Monteiro da Silva, em 18 de fevereiro de 2019, às 22:09 

horas. (Ata conforme Artigo 163 do Regimento Interno). 
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