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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

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

dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, na Sala das 

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

Sessão Ordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, 

na 17ª Legislatura do Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob 

a Presidência do Senhor Carlos Mateus Gomes Garcez e 

Secretariada pelo Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro (1º 

Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores: A 

Sra. Paula Elias da Silva, Silvio José Bueno, João Batista Ribeiro 

Filho, Kácia Maria Nemetala Macedo, o Edil Adalberto Rodrigues 

da Silva, e os Edis – Paulo Roberto da Silva e o Edil Luis 

Fernando Paulino. Antes do início dos trabalhos, a Presidência 

cumprimentou a todos os Vereadores um a um e a todos que 

vieram aqui nos homenagear nesta 1ª Sessão Ordinária, deixou 

seu agradecimento; e ainda, aos funcionários da Câmara 

Municipal, pois tudo que acontece é com o auxílio deles. Em 

seguida, foi colocada em discussão e votação as Atas das 

Sessões: 19ª Sessão Ordinária de 05 de dezembro de 2016; da 

38ª Sessão Extraordinária de 05/12/16; da 39ª Sessão 
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Extraordinária de 05/12/16; da 2ª Sessão Solene de 09/12/16; da 

40ª Sessão Extraordinária de 12/12/16; da 41ª Sessão 

Extraordinária de 12/12/16; da 03ª Sessão Solene de 14/12/16; 

da 1ª Sessão Solene de Instalação da 17ª Legislatura e Posse 

dos Senhores Prefeito/Vice-Prefeito e Vereadores de Queluz em 

01/01/17; da Ata da 1ª Sessão Especial de 01/01/17, para 

Eleição da Nova Mesa Diretora Anuênio de 2017; da 1ª Sessão 

Extraordinária de 23/01/17 e Eleição das Comissões 

Permanentes; da 2ª Sessão Extraordinária de 23/01/17; da Ata 

da 3ª Sessão Extraordinária de 23/01/17; da 4ª Sessão 

Extraordinária de 30-01-17; da 5ª Sessão Extraordinária de 

30/01/17 e da 6ª Sessão Extraordinária de 30/01/17. Em 

discussão, o Edil Silvio Bueno indagou da Presidência se estaria 

colocando todas as Atas de uma vez somente. A Presidência 

declarou que sim. O Nobre Edil Silvio Bueno declarou que não 

tem como discutir e realmente nós fizemos essas Sessões, 

sendo nominalmente aprovadas por unanimidade. Após, no 

Pequeno Expediente foram apresentadas: 1º) MOÇÃO DE 

PESAR DE AUTORIA DO NOBRE EDIL LUIS GUSTAVO: 

ASSUNTO: MANIFESTAR CONDOLÊNCIAS PELO 

PASSAMENTO DO SENHOR JOSÉ FLÁVIO DELFINO, ocorrido em 

26 de dezembro/16; MOÇÃO DE PESAR DE AUTORIA DO NOBRE 

EDIL SILVIO JOSÉ, com o apoio dos Nobres Pares. 

ASSUNTO: Manifestar condolências pelo passamento do Sr. Célio 

Nogueira Borges; MOÇÃO DE PESAR DE AUTORIA DO NOBRE 

EDIL SILVIO BUENO, com o apoio dos Nobres Pares. 

ASSUNTO: Manifestar as condolências pelo passamento do Sr. Márcio 

Cândido de Oliveira; MOÇÃO DE PESAR DE AUTORIA DA NOBRE 

EDIL KÁCIA MARIA, com o apoio dos Nobres Pares. 
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ASSUNTO: Manifestar condolências pelo passamento do Sr. Walter 

José da Silva;  MOÇÃO DE PESAR DE AUTORIA DO NOBRE EDIL 

SILVIO JOSÉ BUENO, com o apoio dos Nobres Pares. 

ASSUNTO: Manifestar as condolências pelo passamento do Sr. José 

Benedito Reis. Em discussão, o Nobre Edil comentou ser uma pena 

indo embora nossos queluzenses, a vida é isso mesmo e ontem veio a 

falecer a Helena Ferreira, sua amiga de escola, estava sofrendo bastante 

e descansou e todos que se foram, nós Vereadores temos o 

compromisso de homenagear com a Moção de Pesar para as famílias e 

quando fizermos todos assinem; somos Queluz unidos e sentimos falta 

dessas pessoas na cidade. O Edil Paulo Roberto cumprimentou a Mesa  

e comentou com as pessoas da forma que deveria ser feita como 

solicitou o colega Silvio, colocar todos os Edis, então complementa e 

vota sim. O Edil João Batista declarou estar de acordo com os colegas, 

quando colocar para todos, com pesar aos familiares e vota sim. O Edil 

Luis Gustavo comentou do pesar e são tantos amigos que passaram 

nesse período como o Sr. José Flávio da Carmelita do Bairro 

Corifeu; e isso conforta para a família com carinho nesse 

momento difícil e vota sim. O Edil Luis Fernando declarou 

votar sim. A Edil Kacia Nemetala comentou que está aqui 

todos com o apoio dos Nobres Pares, em todas as Moções de 

Pesar, manter a união e que concorda plenamente. O Edil 

Adalberto Rodrigues comentou que concorda plenamente. Em 

discussão e votação foram as Moções de Pesar aprovadas 

nominalmente por unanimidade; 2º) INDICAÇÃO Nº 001/17, 

de autoria do Nobre Edil João Batista-ASSUNTO: Saúde e 

Segurança no Bairro União, maiores necessidade-DESTINO: 

EXECUTIVO MUNICIPAL; 3º) INDICAÇÃO Nº 002/17, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo- ASSUNTO: Realização 

de manutenção em locais específicos da municipalidade – 

limpeza, reposição de lâmpadas e poda-DESTINO: Executivo 

Municipal/Depto; Limpeza; 4º) INDICAÇÃO Nº 003/17, de 

autoria da Nobre Edil Kácia Maria-ASSUNTO: Fechamento 

da Rua Prudente de Moraes em dias especificados-

DESTINO: Executivo Municipal. A autora solicitou um 

minuto para esclarecer aos Nobres Pares e essa solicitação que 

fez, Indicação, que vem no momento que a cidade mais 
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precisa, trânsito sem regulamentação, excesso de veículos que 

transitam no local, principalmente à noite, Queluz não está 

preparada para o crescimento que está tendo e sem 

organização; com som alto, onde a população está reclamando 

e temos que combater isso e é uma causa que vai brigar, foi à 

Delegacia e é uma reclamação de longo tempo da população, e 

a Prefeitura não tem tomado o devido cuidado e temos que 

conjuntamente brigar, para melhorar a qualidade de vida do 

pessoal que mora ali, e todo mundo tem direito a tudo e desde 

que não ultrapasse o limite do direito do outro; e da 

manutenção do calçadão para mais qualidade;  5º) 

INDICAÇÃO Nº 004/17, de autoria do Nobre Edil Luis 

Fernando-ASSUNTO: Priorize jovens e desempregados nas 

contratações a serem realizadas no Município-DESTINO: 

Executivo Municipal; 6º) INDICAÇÃO Nº 005/17, de autoria 

do Nobre Edil João Batista-ASSUNTO: Uso dos quiosques da 

Praça 08 de Março-DESTINO: EXECUTIVO MUNICIPAL; 

7º) INDICAÇÃO Nº 006/17, de autoria da Nobre Edil Kácia 

Maria-ASSUNTO: Divulgação de dia e horário da coleta 

seletiva no Município-DESTINO: Executivo Municipal; 8º) 

INDICAÇÃO Nº 007/17, de autoria do Nobre Edil João 

Batista-ASSUNTO: Quadra Poliesportiva/Academia ar livre e 

Parque Infantil-DESTINO: EXECUTIVO MUNICIPAL; 9º) 

INDICAÇÃO Nº 008/17, de autoria do Nobre Edil Silvio 

Bueno-ASSUNTO: Alinhamento de paralelepípedos-

DESTINO: EXECUTIVO MUNICIPAL; 10) 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA E INFORMAÇÃO Nº 

001/17, DE AUTORIA do Nobre Edil Luis Gustavo-Assunto: 

Relação de hora extra dos servidores do Executivo Municipal 

nos últimos 12 meses e relação de cargos equivalente ao 

quadro de servidores do Poder Legislativo-Destino: Executivo 

Municipal. O autor na discussão comentou que gostaria de se 

abrir a respeito desse requerimento com mais informações, 

onde os servidores da Prefeitura estão reivindicando com a 

carga horária dos dois Poderes para ciência. O Edil Silvio 
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Bueno comentou que está certo, é para fiscalizar e está de 

acordo. A Edil Kácia Maria comentou que está de acordo e 

apoia essa decisão do colega; fiscalizar pela certa ingerência da 

gestão passada que todos nós sabemos e ficar claro e da forma 

que ocorreu e acertar nas medidas legais. O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou que concorda, transparente e quando 

perguntarem lá fora estar afiado para falar. O Edil Paulo 

Roberto cumprimentou a todos e no caso do requerimento, 

parabeniza o colega e na realidade foram eleitos para isso, 

fiscalizar e ajudar e esclarecer que é nossa obrigação, está de 

acordo. O Edil João Batista comentou ser justo, na posição 

com ciência ao povo, apoiado o pedido. O Edil Luis Fernando 

comentou que apoia o Edil Gustavo e estamos para fiscalizar o 

Executivo, pleiteiam pela fiscalização no Município, está de 

acordo. Em discussão e votação foi o requerimento nº 001/17, 

aprovado por unanimidade nominalmente; 11) 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA E INFORMAÇÃO Nº 

0002/17, de autoria do Edil Luis Gustavo-Destino: 

Concessionária CCR NOVA DUTRA-Assunto: Substituição 

dos redutores de velocidade na Avenida Virgilio Camargo da 

Silva, por radares eletrônicos e ainda guard rail por toda a via, 

inclusive na saída do Viaduto Turíbio Rosa dos Santos. Em 

discussão o autor quer esclarecer, pois acompanha no dia a dia, 

caminhões de grande porte que saem da Rodovia Presidente 

Dutra e não respeitam a velocidade e é passagem de estudante 

na Passarela Turíbio Rosa, tem a faixa de pedestre; então olho 

de gato é barreira para veículos de pequeno porte e de grande 

não; e à noite cruzam sem parar embaixo do viaduto para não 

perder o embalo na subida; antes da tragédia, deixar a Nova 

Dutra ciente. Comentou que na Ponte Turíbio Rosa não tem 

calçada, entram na faixa de rolamento, é perigo e seja feita a 

adequação e pede analisar com carinho. A Edil Paula Elias 

cumprimentou a todos e esse requerimento vem de encontro no 

que ocorreu no sábado de manhã um acidente, e já havia 

solicitado que fossem alongadas as duas faixas de ir e vir, os 
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carros fazem manobras, dois funcionários seu sofreram 

acidente, por essa manobra. Comentou que necessita mesmo e 

colocar nesse pedido, pois quando entramos na cidade que é de 

domínio da Dutra, sejam colocadas as tartarugas, as pessoas 

não respeitam, principalmente dos que vem sentido Rio de 

Janeiro na descida, não respeitam entram direto, então pede 

junto à CCR que é parte deles. O Edil Gustavo concordou em 

colocar junto. A Edil Kacia Maria comentou que essas 

tartarugas, sonorizadores como são chamados tem a Resolução 

do CONTRAM, são proibidas e que não podem usar em 

caráter permanente, quando muito temporário; não poderiam 

estar ali, por danificar os veículos e veio em boa hora o 

requerimento. O Edil Silvio Bueno comentou que é uma 

situação delicada, concorda com tudo o que foi falado; da 

passagem de quem sai da passarela, tem que ter algo para 

impedir, se colocar somente o radar, como o colega Gustavo 

mencionou que é uma boa ideia e vai diminuir a velocidade, 

mas não vão parar, é leigo tem que ter radar e tartaruga. 

Comentou que em Campos do Jordão a educação é boa, põe pé 

na pista os carros param e em Queluz com pé na pista não 

param, necessário os dois, é complicado. A Edil Kacia Maria 

comentou de lombada grande. A Presidência comentou que 

caminhões não param. O Edil Luis Gustavo comentou da 

lombada eletrônica. A Presidência comentou que se não tiver 

obstáculo algum não vão respeitar. O Edil Silvio Bueno 

comentou estar certo o colega Gustavo, mas o que a colega 

Paula falou, de se alongar os dois lados e passar tranquilo e 

como não respeitam já com tartaruga, temos carro, é ruim 

tartaruga e lombada, dá tranco, mas infelizmente, nós não 

respeitamos, tem que haver jeito. A Presidência declarou que o 

radar vai sofrer no bolso a multa educa na marra. A Edil Paula 

Elias comentou de se colocar o radar um pouco antes da 

tartaruga. O Edil Luis Gustavo comentou do estudo de tráfego, 

medidas locais e cabíveis. O Edil Adalberto Rodrigues 

comentou como na Padaria, houve vários acidentes e passa 



 7 

toda hora, respeita, mas gente que não sabe entra e passa direto 

e já atropelou aluno, deveria haver educação no trânsito, 

parabéns por isso, já era para ter sido feito há muito tempo. 

Comentou que perto da Rodoviária se encostar carro, é multa 

como perto do bar da Dadinha, está certo, parabeniza. O Edil 

Silvio Bueno comentou que voltaram às aulas, o fluxo 

aumentou. O Edil João Batista comentou estar de acordo e o 

Engenheiro da CCR fará bom trabalho, tartaruga é necessária, 

só o radar não, mas está de acordo com o colega. O Edil Paulo 

Roberto indagou do colega Silvio Bueno sobre esse 

requerimento com parceria da Prefeitura junto à Nova Dutra, 

não sairia? O Edil Silvio Bueno comentou ser Nova Dutra e o 

colega Gustavo fez o requerimento, o Executivo poderia 

compartilhar, ajudaria mais com apoio. O Edil Paulo Roberto 

comentou que parceria dá força, antes que aconteça, a cidade é 

pequena e consideramos como família, acontece alguma coisa 

com o semelhante ficamos tristes. O Edil Luis Fernando 

concordou com o colega Gustavo, apoio bom para a cidade. 

Em discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente por unanimidade; 12) REQUERIMENTO Nº 

003/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria-ASSUNTO: 

Proibição de estacionamento nas proximidades das Escolas do 

Município-DESTINO: Executivo Municipal e Depto. de 

Trânsito. Em discussão a autora comentou sobre a atenção dos 

nobres colegas, o Município não tem regulamentação do 

trânsito, e os próximos requerimentos a serem votados foi o 

que pediu; cobram a Prefeitura sobre o convênio, na época de 

eucalipto, os caminhões passam perto do colégio Arco-Iris às 

12 horas, onde os pais estão levando as crianças, no final da 

tarde; a Creche tem rua estreita, às 07:30 da manhã quantidade 

de carros parados e carro já passou por cima de uma moça e no 

colégio Capitão tem área mais aberta, mas colocar mais placas 

para segurança das crianças. Comentou que o Colégio Paula 

França, precisa de placa com área escolar; o convênio inibe a 

passagem dos carros e haverá respeito aos alunos. O Edil 
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Silvio Bueno comentou concordar com a colega, problema da 

cidade, já falou com os colegas João Batista, Luis Fernando e 

Gustavo, a cidade não suporta mais carros e essa Lei se o 

Prefeito não assinar o Convênio do trânsito, a situação ficará 

difícil. Comentou que não se pode multar e fazem o que 

querem, ruas estreitas, concorda com a Edil Kácia nesse 

sentido. Comentou que faixa amarela dos dois lados não 

respeitam, pelo fluxo de trânsito, onde estacionar? A cidade 

precisa, é trabalhar muito na administração junto com o 

Prefeito para melhorar e quando multar vão respeitar, todo 

mundo para em qualquer lugar, faixa amarela tem, respeitam? 

Comentou que das escolas e creche, não sabe como está hoje, 

já é briga na gestão anterior, a Diretora do Arco-Iris pediu para 

sair pela rua principal e nós queríamos que fosse por baixo, é 

achar jeito de funcionar, até porque traz divisas para Queluz; 

pensar no que vai votar e exigir do Prefeito, senão como fazer? 

Comentou que no Capitão é tranquilo e no Paula França a 

ladeira da escola é triste, rua estreita, são coisas para pensar. 

Comentou que no Arco-Iris é fácil, já o Paula França é 

complicado e na Creche se parou complica, sugere o terreno, a 

Prefeitura Municipal limpar, entra com o carro e saem. A Edil 

Kácia Maria comentou que isso é feito, mas cinco ou seis 

carros já param na frente e um lado da rua tem que ser faixa 

amarela, com permissão de horário, regulamentar, a cidade é 

estreita, vamos tentar organizar, Queluz vai crescer, ter ordem 

na frente das escolas. O Edil Silvio Bueno comentou que 

somente quando a Lei de Trânsito estiver funcionando. A 

Presidência comentou para direcionar o trânsito. O Edil Silvio 

Bueno comentou no Supermercado São Judas tem faixa 

amarela e quem respeita? O Edil Adalberto Rodrigues 

comentou do Banco Santander, dos dois lados param, as 

pessoas ficam nervosas, cresceu demais. A Edil Paula Elias 

comentou que na Escola Arco-Iris houve reunião no ano 

passado sobre o horário dos caminhões, houve uma 

preocupação por parte da Fibria, pois pegou um carro no local 
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e para não envolver horário de entrada e saída da escola. O 

Edil Silvio Bueno comentou que se tornou Lei municipal. O 

Edil Luis Fernando comentou que caminhão de eucalipto é 

problema, bater um cima para resolver e na estrada rural 

também e quase já lhe bateram, já conversou com o pessoal da 

empresa e nada foi resolvido; é ver junto com o Prefeito. O 

Edil Silvio Bueno comentou ser complicado mexer muito, tem 

que ter ajuda do Governo. O Edil Luis Fernando comentou que 

depende da proibição do Prefeito; em Silveiras o Prefeito 

proibiu, não deixou passar os caminhões e caiu para Queluz; 

piora mais na retirada da madeira. O Edil Luis Gustavo 

comentou dos danos na cidade, o calçamento afunda, prejuízo 

para o município. A Edil Kacia Maria comentou que deveriam 

arrumar o que fizeram, uma contrapartida. A Edil Paula Elias 

comentou de haver o consenso do Executivo para isso e 

quando quebrou o dente da ponte, ficaram em cima e a 

resposta veio para a Prefeitura que arrumou o dente da ponte 

que ficou em 40 mil reais e a Empresa deu o Semáforo, foi a 

justificativa dada, arrumar o que estragou. O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou do trem que trava tudo e a MRS faz parte, 

passa aqui, é cobrar das Empresas e nós que fiscalizamos 

temos que combater e cair em cima deles. A Edil Kacia Maria 

comentou que antes da morte do pai do Presidente, entrou com 

execução de sentença contra as empresas de eucalipto e já tem 

uma sentença judicial que não podem passar com excesso de 

peso e passam, e infelizmente ele faleceu e o processo não teve 

andamento, mas, já tem medida judicial dos bi-trens é tomar 

medidas cabíveis. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que a 

cidade cresceu de tal maneira, o fluxo fica pior e fecha tudo, 

parece São Paulo. O Edil Silvio Bueno comentou de ver o 

assunto escolar, não é contra o requerimento, coisa bem 

pensada, do contrário não funciona. Em discussão e votação 

foi o Requerimento aprovado nominalmente por unanimidade; 

13) REQUERIMENTO Nº 004/17, de autoria da Nobre Edil 

Kácia Maria- ASSUNTO: Realizar manutenção na estrada de 
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acesso a Usina Paulista-DESTINO: Executivo Municipal/ 

Depto. De Obras. Em discussão o Edil Adalberto Rodrigues 

comentou que fez bem, está esburacada as laterais da estrada 

da Usina, nem trator passa, estamos esperando o Prefeito tomar 

fôlego e mais tarde cobrá-lo; é taxista e anda, mas, está de 

parabéns pelo pedido. O Edil João Batista comentou de se 

verificar as zonas rurais, precisa olhar. O Edil Silvio Bueno 

comentou que não defendendo o Prefeito, mas é época de 

chuva no Brasil todo, mas sabe que todos os maquinários 

passaram por revisão e a partir da semana que vem, já vão 

trabalhar é válido. Em discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente por unanimidade; 14) 

REQUERIMENTO Nº 005/17, de autoria da Nobre Edil Kácia 

Maria- ASSUNTO: Convênio firmado com o Estado de São 

Paulo, sobre a Lei de Trânsito nº 702/15-DESTINO: 

Executivo Municipal. Em discussão a autora comentou que 

não fala muito, mas é um desejo de todos e que seja cobrado e 

colocar fim a muitos problemas da cidade, para organizar. O 

Edil Silvio Bueno comentou que o Executivo corre atrás nos 

acertos de conta para realizar o convênio, porque se a 

Prefeitura não tiver com as contas em dia, não assina convênio 

algum, verba alguma, passamos quatro anos em Queluz sem 

receber verbas; ocorreram Sessões Extras para liberação e o 

Prefeito eleito pudesse estar trabalhando, então excelente o 

requerimento. O Edil Silvio Bueno fez uma observação sobre 

os requerimentos da colega Kacia que fez cinco, temos que 

ver, foi documentado que seriam três. A Secretaria informou 

que era um acordo entre os Edis, nada formalizado. A 

Presidência comentou que deixou por ser a 1ª Sessão. O Edil 

João Batista comentou que o Laurindo tomará providências. A 

Edil Kacia Maria comentou que tem a CND na cidade, 

conversou com o próprio Prefeito Laurindo, quando foram 

buscar verba para o esporte, e pode acontecer algum 

imprevisto de ficar devendo novamente, aproveitar para fazer o 

convênio. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado 
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nominalmente por unanimidade; 15) REQUERIMENTO Nº 

006/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria-ASSUNTO: 

Manutenção na escadaria de acesso entre os bairros São 

Benedito e São Geraldo-DESTINO: Executivo 

Municipal/Depto de Obras. Em discussão o Nobre Edil Silvio 

Bueno comentou que precisa limpar, senão como vão subir a 

escada, parabeniza. O Edil João Batista comentou que está de 

acordo. O Edil Luis Fernando declarou estar de acordo. O Edil 

Adalberto Rodrigues comentou que o povo lá sofre muito em 

época de chuva, chove e cai terra nas valas, além do mato, 

parabeniza pelo requerimento. O Edil Paulo Roberto 

parabenizou, precisa mesmo. O Edil Gustavo comentou que 

tem entulho nas encostas, no período eleitoral caminhou ali, 

degradou o meio ambiente e compromete com deslizamentos, 

necessita de plantio de árvores para evitar a erosão. Em 

discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente por unanimidade; 16) REQUERIMENTO Nº 

007/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria-ASSUNTO: 

Vagas especiais na Rua Prudente de Moraes-DESTINO: 

Executivo Municipal. Em discussão a autora comentou como 

já havia informado, onde a ex Vereadora Verinha já havia feito 

e por isso reitera, é necessário, é Lei e tem que ter, foi cobrada 

disso já, nada mais justo reservar vaga. O Edil Silvio Bueno 

comentou que existe a vaga, apagou, para a Polícia Militar e 

Idoso, está sem sinalização. O Edil Paulo Roberto comentou 

que em frente à Prefeitura tem duas vagas e em frente ao 

Caneco. O Edil Silvio Bueno comentou que no Caneco 

também. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que precisa 

regularizar com placa e por falar em vaga, os visitantes tem 

dificuldades, pois alguns de Queluz param os carros cedo e só 

pegam à tarde, precisa haver bom senso das pessoas, fazem 

pouso lá. A Edil Kácia Maria comentou que não imaginou a 

vaga lá, a Prefeitura Municipal vai adequar e sinalizar. O Edil 

Luis Fernando comentou que não respeitam a vaga. O Edil 

Adalberto Rodrigues comentou que vai ter multa. A Edil Paula 
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Elias declarou que a ex Vereadora Verinha pediu sobre isso, 

duas vagas na Prefeitura. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente por unanimidade; 17) 

REQUERIMENTO Nº 008/17, de autoria do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues-ASSUNTO: Inserção de redutor de 

velocidade na Av. José Messias de Paula França-DESTINO: 

Executivo Municipal e Depto de Trânsito. Em discussão o 

autor comentou que ali na Rua José Messias ela vai da Canção 

Nova descendo com velocidade e não respeitam, já tombou 

carro, está difícil é de extrema urgência, pede ajuda ao 

Presidente, no baile lá é pior vem a 100Km/h, com asfalto não 

respeitam. Em discussão e votação foi o requerimento 

aprovado nominalmente por unanimidade; 18) 

REQUERIMENTO Nº 009/17, de autoria do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues-ASSUNTO: Restauração das Praças e do 

asfalto em local específico no Município-DESTINO: 

Executivo Municipal de Depto de Obras. Em discussão o Edil 

autor comentou que anda nos bairros e quase todos tem as 

praças detonadas, as crianças não vão mais. Comentou que 

estão deterioradas, precisa manutenção e pintura e pede apoio 

dos Edis. Comentou que quanto ao asfalto, não sabe se é 

asfalto ou paralelepípedo, os carros vêm socando tudo; então o 

Executivo pegar com dedicação, inclusive jardinagem, no 

bairro não tem mais nada. Comentou que no Alto Santo 

Antônio tem um monumento de mármore e não olham, estão 

jogadas as praças, sem iluminação, espaço de lazer, parque, 

academia, estão estragadas e faltam peças e vai machucar, 

acabou, então vamos cobrar e o Prefeito está tomando o fôlego 

dele e tem certeza que vai executar. O Edil Silvio Bueno 

deixou os parabéns ao colega Adalberto e sobre parques e 

academias, estragou, mas é simples para arrumar, quanto custa 

um pedal. A Edil Kácia Maria comentou que parque é um 

perigo. O Edil Silvio Bueno comentou que a Administração 

anterior não fez um nada e indagou onde está o parque de 

diversão da Praça Portugal e quer um Requerimento ao 
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Executivo, pois tinha vigias para isso, onde está? Para qual 

bairro foi? A Presidência colocou em votação os dois 

requerimentos do Edil Adalberto e Silvio e que foram 

aprovados por unanimidade nominalmente; 19) 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 010/17, de autoria do 

Nobre Edil Luiz Gustavo-ASSUNTO: Manutenção no 

calçamento da Rua Pedro Maciel-DESTINO: Executivo 

Municipal. Em discussão o Edil autor comentou do calçamento 

da Rua Pedro Maciel, no Alto São Geraldo, os moradores 

reclamam, o calçamento está afundando os bloquetes é só 

acertar pela Prefeitura e os colegas apreciar com apoio. O Edil 

Adalberto Rodrigues parabenizou o colega e não é coisa difícil 

para o Prefeito, tem calceteiro, profissional para isso, tem 

material na mão, então parabeniza. O Edil Silvio Bueno 

comentou que têm profissionais e quando foi Vice-Prefeito, na 

época de chuva, juntava a areia e guardava no depósito e servia 

para tudo, falou no Governo passado e viu hoje à tarde, 

amontoaram areia, onde o caminhão recolhe, bom senso e por 

no depósito que servirá para outra coisa. A Presidência 

comentou que faziam com terra no ano passado. O Edil Silvio 

Bueno comentou que é coisa fácil mão de obra tem, pediu na 

Ponte Verde, na Rua da Kácia tem desnível e na São Benedito 

acertaram, isso no tempo do Marinho, os funcionários da 

prefeitura fizeram, parabeniza. Comentou que a Rua Rebouças 

de Carvalho tem desnível, mão de obra tem e areia também. O 

Edil João Batista reiterou foi bem pedido e vai dar conta. Em 

discussão e votação foi o Requerimento aprovado 

nominalmente por unanimidade; 20) REQUERIMENTO Nº 

011/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto-ASSUNTO: 

Restauração da Praça Geraldo da Silva-DESTINO: Executivo 

Municipal e Depto de Obras. Em discussão o autor comentou 

sobre esse requerimento que coloca, e na época que foi 

Vereador junto com o Adalberto e o Carneiro, que foi o autor 

da Praça com homenagem ao seu Pai Geraldo da Silva, 

construída bem e logo em seguida veio a ALUSA e precisava 
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do espaço para a barragem, tirando parte da Praça. Comentou 

que crê, não acusa e nem fala mal, na saída da construção da 

barragem deixou verba para restauro da parte que foi destruída 

e não aconteceu. Comentou que na gestão passada não houve 

atenção com os bairros, e tem acesso à Queluz e pede a 

restauração, na Praça da Figueira e não somente lá, mas todas, 

e estará entrando com pedido. A Presidência suspendeu por 

cinco minutos a Sessão, às 20:45 horas, para que o alarme 

fosse desarmado. Retornando às 20:50 horas, o Edil Paulo 

Roberto continuou seu pronunciamento dizendo que quando 

ficou pronto o trabalho da ALUSA, crê e não fala mal de 

Prefeito algum foi repassada verba para reconstrução, então 

isso passou, águas passadas deixa para lá; e pede que votem 

favorável ao bairro Figueira, a população necessita da praça e 

do parque, no passado não foi olhado, é fazer o melhor, 

construir. O Edil Silvio Bueno comentou que o colega está 

certo, sem manutenção a praça e o parque não existe mais, 

certo no requerimento, precisa reviver a área, melhorar, lá é 

bem populoso, arrumar certo as entradas para que funcione 

realmente e parabeniza pelo requerimento. O Edil João Batista 

agradeceu ao colega Paulo Roberto por falar da Praça, lá é 

populoso, e vai restaurar e tem total apoio. O Edil Adalberto 

Rodrigues indagou se ainda existe a Placa com o nome do pai 

do Edil Paulo Roberto? O Edil Paulo Roberto declarou que não 

tem mais nada. O Edil Adalberto Rodrigues parabenizou foi 

bom o pedido e tem certeza no momento que for com poder 

aquisitivo do Executivo vai ajudar a comunidade e restaurar a 

Praça. O Edil Luis Fernando comentou que restaurar Praça é 

bom, mas o repasse em qual gestão e que não foi feita a 

restauração da Praça? O Edil Paulo Roberto comentou que foi 

bem claro e não gostaria de fazer comentaria a esse respeito; 

vão fiscalizar já, e disse o que passou, passou. O Edil Luis 

Fernando comentou que teve gestão que foi repassada. O Edil 

Paulo Roberto comentou que não menciona nome de ninguém. 

O Edil Silvio Bueno indagou se o colega tem certeza do 
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repasse? O Edil Paulo Roberto declarou que certeza por escrito 

não tem; disse ter quase certeza. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente por unanimidade; 21) 

REQUERIMENTO Nº 012/17, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto-ASSUNTO: Entrega de correspondências em bairros 

distantes-DESTINO: Agência dos Correios. Em discussão o 

autor comentou que quanto ao requerimento, todos nós 

passamos nos bairros na eleição e vimos à necessidade, 

Figueira, Palha II que é imensa e vai até a Graal e Fogueteiro, 

e vê o descaso, não fala mal dos Edis passados, o que viu, é 

como uma pessoa sai da Figueira para pegar carta no correio, 

tem documento para ser pago no dia e precisa buscar. 

Comentou que viu em sua época como autor do trabalho que 

foi feito no bairro do Loro, na Rua Eduardo Lins Prado, seu 

último projeto que fez na Casa de Leis foi pedindo a entrega 

das correspondências lá, foi bem aceito, não tem custo, é 

pouco, um funcionário nas ruas, com placas e Ofício ao 

Correio, ajuda muito as pessoas  dos bairros distantes, pensa na 

melhoria de todos os munícipes. A Edil Paula Elias comentou 

que na gestão passada, questionou sobre isso, e na verdade não 

culpa os Correios, e foi buscar informação e na Palha II, 

Estrela e Figueira não constam no mapa do Correio. O Edil 

Paulo Roberto comentou que se não consta no mapa do 

Correio; na Figueira parte baixa entrega e tem a divisa da 

Palha I e II, é feita a entrega, não faz parte de Queluz, faz. O 

Edil Silvio Bueno comentou que é mapa do Correio Federal, 

área do Correio Federal não consta essa área, e o carteiro não 

tem autorização para entregar e foi luta muito grande dos 

Vereadores, por exemplo, sempre debateu a favor e nunca fez 

requerimento, pois todos faziam. Comentou que o colega está 

certo em fazer, está começando a gestão, se pegar as respostas 

nesta Casa de Leis do Correio, saberá sobre isso que falou, não 

é entregue porque não consta no mapa do Correio Federal, tem 

que ser feito em Queluz através de sua Secretaria, para o 

governo federal. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que 
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caminha há anos, onde no IBGE participou e o colega Paulo 

com o requerimento fizesse para o IBGE de Cruzeiro com o 

Prefeito e faça a contagem da numeração dos bairros, pois tem 

problemas com endereço e numeração e a Central do Correio é 

em Bauru, para atualizar o Município. O Edil Silvio Bueno 

comentou que já houve contagem, ver com o IBGE, 

atualização do mapa de Queluz, com correio Federal. O Edil 

Adalberto Rodrigues comentou não sabe se é verdadeiro que 

com a crise, a previsão é de acabar com os carteiros, será feito 

um mutirão para entrega, saber de fato. O Edil Paulo Roberto 

comentou da parceria com o Executivo e IBGE é prudente. A 

Edil Kacia Maria comentou que com requerimento o 

Executivo poderia fazer atualização. O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou de bairros com problemas sem senso. O 

Edil João Batista comentou que o Bairro União é Queluz, não 

pode esquecer. O Edil Adalberto Rodrigues parabenizou. O 

Edil Paulo Roberto comentou para ver o melhor e entre nós, 

por isso há discussão. O Edil Silvio Bueno declarou para 

direcionar, pedindo ao Executivo que atualize o mapa junto ao 

IBGE para o Correio Federal. A Presidência declarou para 

incluir no requerimento essa emenda. O Edil Silvio Bueno 

comentou com atualizações. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente por unanimidade; 22) 

REQUERIMENTO Nº 013/17, de autoria do Nobre Edil Paulo 

Roberto-ASSUNTO: Elaboração de Projeto de Decreto 

Legislativo referente a placas de homenagens-DESTINO: 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL. Em 

discussão o autor colocou o requerimento em relação à Casa de 

Leis, não dizendo que aconteceu; é um pressentimento que 

tem, até na cidade, um faz aqui e o outro destrói por causa da 

política, tudo tem custo, tanto no Poder Executivo como no 

Legislativo. Comentou que em seu tempo passou nessa Casa 

de Leis e fez o melhor, se dedicou os quatro anos junto com o 

colega Adalberto que acompanhou, pensou no melhor para a 

Casa de Leis, bonita e acolhedora. Comentou das placas de 
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homenagens às pessoas, fica desagradável tirar e se foi 

realizada por Vereador ou Presidente, e entra com o 

requerimento e que o Setor Jurídico analise, se é prudente ou 

não, como Decreto, mantendo a Casa sempre bonita para 

todos. O Edil Silvio Bueno comentou que realmente cada um 

que entra faz mudanças, isso em todos os lugares, o colega 

Paulo Roberto como Presidente fez excelente governo, viu isso 

com mudanças aqui, as placas não sumiram estão em locais 

diferentes, são novos aqui. Comentou da Sala de Reuniões que 

homenageou o seu pai Celso Bueno, e não mexeu quando 

assumiu, concorda com os aspectos de não deixar sumir as 

homenagens. Comentou que aqui é a Sala Drº João Monteiro  e 

não tem como mudar e aqui nesse espaço não tirar, as placas 

não podem sumir, é dinheiro público que foi gasto. A Edil 

Kácia Maria comentou que compartilha no mesmo sentido do 

Edil Silvio, quando da Ladeira Nossa Senhora de Fátima, foi 

mudada na gestão anterior e sem consulta, sem nada e gerando 

uma série de problemas para a Irmandade, onde toda a 

documentação da Irmandade é Ladeira Nossa Sra. De Fátima, 

teve que mudar tudo de novo, por uma coisa sem necessidade;  

entende e respeita, mas uma coisa que não foi pensada no que 

geraria; e é nesse sentido que o colega Silvio quer falar. O Edil 

Silvio Bueno comentou que foi feita a sala para o fulano. O 

Edil Paulo Roberto comentou do trabalho bonito aqui e a placa 

de entrada no Plenário foi feita em São Paulo por um japonês, 

o Presidente não trabalha sozinho e sim com os Edis, entra 

mais com requerimento, pois ouviu pessoas aqui fora dizendo 

que iriam tirar a placa da entrada, Vereador passado, inclusive 

gosta de mudar placa; então não sabe o dia de amanhã,  e fez 

uma placa linda para o pai do Silvio; porque tirou aquela placa 

linda, com Sessão Solene tão bonita, porque tirar e colocar de 

outro, não acha certo. O Edil Silvio Bueno comentou que não é 

certo. A Presidência comentou que a placa está lá, somente 

mudou a Sala de Reunião. O Edil Silvio Bueno no aparte 

comentou que é um direito do colega Presidente, uma 
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prioridade da Presidência. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado por unanimidade nominalmente; 23) 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/17, de autoria da Nobre 

Edil Kácia Maria Nemetala Macedo que “Estabelece no Município de 

Queluz, sanções e penalidades administrativas para aqueles que 

praticam maus tratos aos animais e dá outras providências”, para leitura 

com cópia aos Edis; 24) PROJETO DE LEI Nº 002/17, de autoria 

da Mesa Diretora que “Dispõe sobre a extinção de cargos no 

âmbito da Câmara Municipal de Queluz”; LEITURA c/ cópia 

aos Edis – Pedido de Extrema Urgência; 25) PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 012/16, de autoria da Mesa da 

Câmara Municipal (Anuênio de 2016), que “Dispõe sobre o 

provimento de cargo de Comissão e Assessoramento, por 

servidores de Carreira, na Câmara Municipal de Queluz”. Foi 

feita a leitura do Ofício PC Nº 023/17, solicitando a retirada de 

pauta para maiores estudos e análise. O Edil Silvio Bueno 

parabenizou a iniciativa; 26) PROJETO DE LEI Nº 028/16 – de 

autoria do Executivo Municipal (2016), que “Dispõe sobre a 
integração da área de expansão urbana do Município de 
Queluz que especifica e dá outras providências”, com 
leitura do Ofício GP/SAJ Nº 020/17, pedindo a retirada de 
pauta para análise e posterior remessa. O Edil Silvio Bueno 
parabenizou a iniciativa; 27) OFÍCIO GP/SAJ Nº 203/16, 

responde ao Ofício PC Nº 129/16, com referência aos Decretos do 

Executivo Municipal faltantes do ano de 2016. A Edil Paula Elias 

solicitou à Presidência cópia dos Decretos, que foi concedida; 28) 

OFÍCIO Nº 002/17, responde ao Requerimento de Informação nº 

066/16, de autoria da Edil Silvia Helena (época), sobre a escadaria 

modificada próxima ao Bairro Santo Antônio, ser de responsabilidade 

da CCR NOVA DUTRA, e não da Secretaria Municipal de 

Planejamento de Obras e Serviço; 29) OFÍCIO SMAJ Nº 11/17, que 

responde ao Ofício SV Nº 005/17, da Edil Kacia Maria sobre o 

calendário festivo da cidade; 30) CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUELUZ – Contato Ouvidoria, sobre sugestão do Sr. Pablo Pereira da 

Silva aos Membros do Poder Legislativo; 31) OFÍCIO GS Nº 6.368/16 

– Secretaria de Estado da Saúde, que responde a Moção de Apelo 

datada de 07/11/16, subscritos pelos Edis Silvio José Bueno e demais, 

sobre a Saúde nos Municípios do Fundo do Vale e Vale Histórico. A 
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Edil Kácia Maria solicitou cópia para conhecimento que foi concedida; 

32) PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/17, de autoria da Mesa 

Diretora que “Define horário de trabalho dos funcionários da Câmara 

Municipal de Queluz e cedidos, em dias de Sessão Ordinária”, de 

autoria da Mesa Diretora. (LEITURA). EM SEGUIDA, FOI DADO 

INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E COM A PALAVRA 

LIVRE A EDIL KÁCIA MARIA que gostaria de solicitar a Prefeitura 

uma Indicação ou Requerimento urgente, para que o Prefeito tente junto 

ao órgão do Estado a permanência do DETRAN, pois emplacamento 

em Cruzeiro causa desconforto e Queluz demora, e isso vai virar um 

caos, está para fechar, o Detran deve ficar aqui. A Edil Paula Elias no 

aparte comentou que o Executivo da época declarou o motivo de ir para 

Cruzeiro é pelo espaço. O Edil Silvio Bueno declarou ser falta de 

computador e espaço, mas comentou que na Agricultura tem espaço, 

senão ficará um caos para nós. O Edil Gustavo comentou do espaço e 

servidor da Prefeitura Municipal, protocolar e não triagem, é manter o 

funcionário, poderia encaminhar para o Superintendente em São José 

dos Campos, protocolo vai para Cruzeiro, o trâmite demora, fazer um 

requerimento para o chefe em São José dos Campos. O Edil Silvio 

Bueno comentou que há interesse do Prefeito atual, onde a ex Prefeita 

nada dedicou, acredita que o Executivo tomará atitude. A Edil Kácia 

Maria solicitou fazer em nome de todos. Em discussão e votação foi o 

Requerimento aprovado por unanimidade nominalmente. O Edil 

Luis Fernando no uso da Palavra solicitou Oficiar a Empresa Elektro 

para isenção quanto ao poste de luz na extensão da Rua Mário Fabri, 

sabemos da escuridão de área no local que é atraente para pessoas mal 

intencionadas, uma queixa comum dos moradores; e a reclamação segue 

também dos moradores da proximidade da Fazendinha; encaminhar esse 

ofício, houve  até tentativa de estupro na região da Rua Mário Fabri e 

com cópia ao Executivo. O Edil Silvio Bueno solicitou que seja feito 

requerimento ao Executivo Municipal. O Edil Luis Fernando solicitou 

transformar em requerimento. Em discussão e votação foi o 

requerimento aprovado por unanimidade nominalmente. Em seguida, a 

palavra foi direcionada ao Edil Paulo Roberto que agradeceu a 

todos os colegas pela votação nos requerimentos e o que 

encaminhou ao Setor Jurídico. Comentou que entra com Ofício 

para o Executivo Municipal sobre a Placa da Rua Prefeito Antônio 

Gonçalves da Silva, no Alto do São Geraldo e não existe essa placa, 

e quando existia, ficava no final da rua, porém não se coloca em 

final de rua. Aproveitou a oportunidade para dizer que gostaria de 
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ter feito um agradecimento importante que aconteceu no final do 

ano, e teve motivo para não fazê-lo, aguardou ansioso essa Sessão 

Ordinária para fazer esses agradecimentos aos Edis Silvio e Paula e 

a todos, inclusive o Thiago o autor; pelo reconhecimento de seu 

trabalho quando aqui esteve, agradeceu de coração o Título de 

Cidadão Benemérito não é qualquer cidadão que o recebe, 

principalmente cidadão que prestou bom trabalho pela comunidade 

de Queluz. Comentou que trabalho quatro anos nessa Casa de Leis 

e se dedicou, foi honesto e saiu com a cabeça erguida e que não foi 

feito agradecimento no dia, pois lhe foi feita uma desfeita muito 

grande no Plenário e como é conhecedor da palavra, ouvir bastante, 

falar pouco e não se irritar; e ao seu lado no dia uma pessoa sábia 

como o Zé Celso notou tudo o que aconteceu e lhe disse para deixar 

a poeira abaixar, pois, calmo não falamos besteira, não vai ofender 

a ninguém.  Então hoje está aqui calmo, sereno e agradeceu 

honrado o Título, não poderia deixar passar e dirige aos dois 

colegas aqui, de coração. Aproveitou para falar à Presidência e que 

em sua gestão na Casa de Leis, tinha uma saída de emergência, não 

para embelezar, necessidade, lei e pensando em todos os Edis, 

funcionários e nas pessoas que vinham nos visitar; vida, não foi por 

brincadeira. Comentou que todo órgão público tem a saída de 

emergência, então que providencie a saída de emergência, pede 

para construir, não cita nome de nada e de mais ninguém;  então 

onde se dirige ao Presidente e aos Edis, precisa construir uma saída 

de emergência;  sabe que tem outras coisas que precisam mais, 

parte elétrica; mas, a vida humana tem prioridade, falaram para 

sua pessoa que tiraram a escada, foi paga, tem nota fiscal, não 

estava em desuso, só tira quando não está em uso, em toda Sessão 

de Câmara a porta ficava aberta, não sabe aonde foi parar a escada 

e nem quer saber. Comentou que a Presidência tem autonomia e 

autoridade, e o responsável é o Presidente se acontecer um incêndio, 

se houve uma denúncia junto aos órgãos competentes, está 

arriscado ser lacrada a Casa de Leis; então pede com todo o 

respeito em sua autoridade e terá o apoio de todos e agradeceu em 

nome do Senhor Jesus, tudo o que foi feito nesta Casa hoje. O Edil 

Silvio Bueno no aparte comentou que assumiu a Presidência e tirou 

a escada giratória, para fazer o elevador para pessoas deficientes 

que teriam o direito de vir nas Sessões de Câmara, isso é lei e o 

colega sabe, temos que ter acesso para pessoas deficientes e no final 

do mandato não conseguiu fazer, a escada ficou na Casa de Leis até 
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a sua reforma e foi mandada para a Prefeitura aprovada pela Casa, 

pois não podemos dar esse fim, e o Tribunal de Contas exigia o 

acesso às pessoas deficientes e se olhar nos anos anteriores o 

Tribunal acusa isso.  O Edil Paulo Roberto declarou que o colega 

Silvio mencionou que tirou, mas, ficou três anos sem a escada. O 

Edil Silvio Bueno comentou que outro Presidente assumiu. O Edil 

Paulo Roberto comento já que retirou a escada, fosse  construído o 

elevador, num incêndio desliga a parte elétrica, acabou o elevador, 

é bem vindo o elevador, sim, mas, não mexesse na saída de 

emergência; não quer entrar em mérito, e não quer discutir, então 

pede  ao Presidente que construa, pois tinha a saída de emergência 

adequada e segura para as pessoas. O Edil Silvio Bueno declarou 

que tem dois problemas, a Câmara Municipal não é nossa e sim da 

Prefeitura Municipal e esse prédio, na realidade a Câmara 

Municipal se adaptou, ideal tivesse o dela com saída de emergência 

e entrada para deficiente. Comentou que quando tirou e na época 

todos os Edis concordaram, acabou o seu mandato, alargou, outro 

Presidente entrou e ainda em seu primeiro ano mexeu no telhado 

que tinha goteira para todo lado. Comentou que entrou o Toninho e 

veio a falecer, logo assumiu a Verinha e em 4 anos desse mandato, 

fizeram o muro de arrimo que é um caos,  corre risco de cair se os 

colegas querem saber, mesmo com apoio de trilho, é ver a perícia e 

nem o Promotor concordou e arquivou, realmente terá que tomar 

providência, se acabar a luz o elevador não funciona, precisa sim de 

saída de emergência e a Lei exige que todos tenham o mesmo 

direito. O Edil Paulo Roberto comentou ser da responsabilidade da 

Presidência com o apoio de todos. Em seguida, a Palavra passou ao 

Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos e feliz tê-los 

como colegas para esses quatro anos e de estar aqui em seu 3º 

mandato e quer o apoio de todos. Continuou fazendo um pedido ao 

Prefeito sobre a Fábrica de doces lançada pelo Silvio em sua época 

enquanto Vereador, com empregos para Queluz, e caiu não tem 

emprego, foi para 150 empregos e hoje têm presidiários, não é 

contra; mas, preenche vagas de filhos nossos de Queluz, o jovem 

quando completa dezoito anos ele quer trabalhar; criar emprego 

para jovens, então o Prefeito olhasse mais um pouco e estudasse, 

não tirar os detentos, o governo não vai fazer isso, tem a isenção 

dele;  a Graal dá empregos através da colega Paula. A Edil Paula 

Elias comentou que 432 empregos. O Edil Adalberto Rodrigues 

comentou da crise forte e o que acontece fala, tira emprego aqui, 
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não sabe como funciona com imposto. O Edil Silvio Bueno 

comentou que o Governo do Estado tem acordo para firmar que 

apoiam detentos, prestes a sair e consegue facilidade em 

documentação para exportação e essa firma tem acordo com o 

Governo Federal e faz isso em Queluz e como bom queluzense, o 

nosso Prefeito tem que correr atrás disso. Comentou que deram 

isenção de impostos para contratar pessoas da cidade e solicitou um 

Ofício ao Executivo para agir. A Edil Kácia Maria no aparte 

comentou que numa das Sessões ouviu, onde o próprio Silvio explicou 

toda a situação e o Thiago fez requerimento sobre isso e foi numa das 

últimas Sessões que ocorreram aqui e também já encaminhou Ofício 

para a Prefeitura e diante de todo o histórico que tem visto aqui e em 

sua opinião como moradora e Vereadora, não dá mais para trocar 

Ofícios; agora é ENOVA FOOD’S não está preocupada, enquanto um 

trabalhador vai custar para ela R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, um detento 

além da isenção fiscal para exportão, custa R$ 300/400 reais,  não vai 

mudar isso. Solicitou encaminhar um Ofício para a ENOVA 

FOOD’S para vir representante e passar isso, todos frente a frente e 

fazermos as nossas reivindicações em prol da população, para um pouco 

mais de força. O Edil Silvio Bueno comentou que foi feito isso e sem 

resposta, agora é Governo novo, onde o prefeito é quem executa, o Edil  

Adalberto peça um requerimento ao Executivo para esse acordo, 

cobrar o direito do Município. O Edil Paulo Roberto indagou se a 

AGTAL está isenta dos impostos. O Edil Silvio Bueno declarou que 

tem alguns impostos de isençao e por Lei. O Edil Paulo Roberto 

comentou para se chegar junto. A Edil Paula Elias comentou que outras 

pagam impostos, o Posto Alemão estava em obras e não houve isenção, 

teve conflito. O Edil Paulo Roberto comentou que temos que valorizar 

os nossos cidadãos que estão precisando de emprego. A Edil Kácia 

Maria comentou do benefício quase zero, não chega a 30%, ficou 

sabendo da produção dela. O Edil Gustavo comentou que são 130 de 

Queluz trabalhando. O Edil Silvio Bueno no aparte recomendou um 

requerimento ao Executivo para intervir na ENOVA FOOD’S para 

emprego. Em discussão e votação foi o requerimento aprovado 

nominalmente por unanimidade. O Edil Adalberto Rodrigues no uso 

da palavra fez um comentário da taxa de iluminação pública, vem cara 

para Queluz e se pagar com atraso, cobra a mais. A Edil Kácia Maria 

comentou com multa de mais de 100%, paga um absurdo como o colega 

Silvio. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que tem gente sem poste 

na rua e paga com luz queimada, estão arrumando devagar agora. O 
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Edil Silvio Bueno comentou que deu um parecer contrário e fala da 

parte boa do Projeto, e nós e as pessoas estão mal acostumadas, ver 

quanto pagaria se morássemos fora daqui e antes pagávamos R$ 3,00, 

reconhece a cidade como a nossa, vários bairros que a iluminação não 

chega, a prefeitura não tem arrecadação, luz média de 5 mil reais e hoje 

com a taxa não sabe quanto está arrecadando o Município. A Edil Paula 

Elias comentou que está em torno de R$ 29.800,00. O Edil Silvio 

Bueno comentou que seja R$ 30 mil, então mês que vem, nós 

poderemos cobrar do Executivo para iluminar os bairros, e a Serra é 

ainda pior que aqui, por exemplo, na Figueira onde mora o filho do 

Palminha não tem mais luz e agora poderá por 5 postes por mês e entra 

nós para fiscalizarmos, concorda com o Projeto para melhorar para 

todos, a Serra precisa de luz e pagar também. O Edil Adalberto 

Rodrigues declarou que em qualquer lugar que ande, mostram a conta 

de luz, então vamos saber para melhorar para todos. A Edil Paula Elias 

comentou que votou a favor, entendeu a proposta para regulamentação, 

esse projeto deveria colocar no jornal com proposta do atual Prefeito e a 

ex Prefeita. Declarou que o Prefeito nos pediu um fôlego de seis meses 

seria até o mês de junho desse ano;  e se olhar nas propostas, estão todas 

no projeto. Comentou que foi criticada e pediu até para não votar no ano 

passado e ficar para essa, para arcarmos com a responsabilidade do voto 

e ficou uma situação difícil para quem de fora está vendo e o Município 

perderia um ano de arrecadação se fosse para agora; por isso aprovou a 

adequação e na Graal vem R$ 100,00, foi difícil até para sua pessoa, 

mas é justo e se não fizer, pode revogar, vamos dar crédito ao Executivo 

para ver o que pode estar fazendo. A Presidência comentou que 

continuaria a cobrança e sem orçamento.  O Edil Adalberto Rodrigues 

indagou que com R$ 29.800,00, a Elektro dá manutenção? O Edil Silvio 

Bueno comentou que é uma briga, pois está na Justiça, uma hora é um e 

outro, temos que tomar medidas que vão ser antipáticas, mas vão fazer 

Queluz alavancar, senão não terá mais o que fazer. O Edil Adalberto 

Rodrigues solicitou através de requerimento  à Presidência, o 

desarquivamento das Contas de 2012, do Sr. José Celso Bueno. A 

Presidência colocou em votação o desarquivamento, onde os Edis: Luis 

Fernando concordou. A Edil Kácia Maria comentou que gostaria de 

esclarecimento, porque se for para votar novamente, nós já sabemos que 

o Tribunal de Contas acabou de apontar essa semana que anulou a 

votação passada, e que aprovou as Contas; então não é o momento para 

mexer nisso, por isso vota não. O Edil Silvio Bueno comentou que 2012 

já foi votada, ou melhor, 2011. O Edil Adalberto Rodrigues comentou 
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que 2012 não foi votada  e sim foi arquivada.  A Presidência comentou 

que estava nas Comissões e que o Regimento Interno atual pede seja 

arquivada novamente, onde o Edil Adalberto solicita que seja 

desarquivada e vai encaminhar novamente para as Comissões para 

esclarecimentos. A Edil Kácia Maria declarou que se for para 

desarquivar, sim. Em discussão e votação foi aprovado nominalmente 

por unanimidade. A Presidência solicitou aos Edis um pouco de 

ponderação, pois não está marcando, durante a oratória, porque teremos 

mais duas Sessões Extras, pós esta, pede um pouco mais nas palavras. 

Em seguida, com a Palavra Livre o Edil João Batista que agradeceu 

a presença de todos, aos funcionários, colegas pela Sessão bonita é 

nossa primeira vez aqui e sem muito saber e ainda na atenção das três 

Indicações. Em seguida, o Edil Silvio Bueno usou da oratória para 

cumprimentar a todos e solicitar uma Indicação ao Executivo, para 

que olhe a trave da Quadra Coberta da Escola da Palha que está solta e 

que venha arrumar, para evitar acidentes pelas crianças. Solicitou ao 

Prefeito, pois conseguiu no final do ano uma Emenda para Academia e 

Parque para a Serra, ele conseguiu adiar no ano passado, senão perderia 

e pede  providências nesse sentido para não perder a verba de R$ 150 

mil, lazer para o Bairro União, são duas as verbas que conseguiu para lá 

e espera que o Laurindo consiga. Comentou o Edil Silvio Bueno com 

referência às carretas da Fíbria, não concorda com o Semáforo na ponte, 

não vê ajuda, vê o trânsito cada vez mais complicado e vê funcionário 

da Prefeitura na ponte parados, então não precisa semáforo para parar e 

de dia é um caos e tem a linha do trem. Solicitou uma Indicação ao 

Executivo olhar com carinho o Semáforo, se é bom ou ruim para a 

cidade, não tem mais o que fazer e sem lugar para estacionar. Em 

seguida, a palavra passou para a Edil Paula Elias que 

cumprimentou a todos e apresentou um requerimento ao Executivo 

Municipal para que passe o FUMACÊ na cidade, tempo de chuva, 

mato e tem funcionário seu com suspeita de Dengue. Em discussão e 

votação foi o Requerimento aprovado por unanimidade e 

nominalmente. Comentou em um 2º assunto com relação a um 

requerimento de informação sobre a antena da VIVO, nos bairros 

distantes não está pegando celular, parece que queimou, então quer 

um requerimento sobre a antena da VIVO ao Executivo. Em aparte 

o Edil Gustavo comentou que já foi feito em janeiro o pedido, houve 

solução. O Edil Adalberto Rodrigues comentou que não foi 

solucionado, no seu bairro não pega, São Benedito para lá. O Edil 

Gustavo comentou que o problema chegou dos moradores do Bairro do 
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Entupido. A Edil Paula Elias comentou que no Entupido foi feito, 

São Geraldo e Fogueteiro e Figueira não pega. Em discussão e 

votação foi o Requerimento da Edil Paula Elias aprovado por 

unanimidade nominalmente. Continuou a Edil Paula Elias 

comentando que no início do mandato anterior pediu ao Executivo 

anterior um muro de arrimo no Bairro São Geraldo e reitera isso e 

foi polêmico isso e explicou a situação local, pediu muro para a 

curva, para evitar o barranco ceder nas casa da Grota e foi feito em 

local errado, tinha barranco firme. Comentou que veio a verba do 

Estevam Galvão e foi construído em local sem necessidade, virou 

brincadeira, falaram que não soube mostrar o local certo, então 

reitera o pedido. A Presidência declarou que é o barranco da Dona 

Adriana. A Edil Paula Elias comentou que é bem na curva, o muro de 

arrimo no São Geraldo. Em discussão e votação foi o Requerimento 

aprovado por unanimidade e nominalmente. A Edil Paula Elias  

comentou que devemos ser transparentes e comunicou que esteve 

presente numa reunião sábado de manhã, representando a Rede Graal, 

reuniões feitas por empresários, Lula, Augusto da Graal, Joaquim da 

Maxion e reunir com o Executivo, onde o Sr. Denilson esteve lá; e no 

dia 09 de fevereiro, vão resolver e trazer para Queluz, 

planejamento/desenvolvimento, buscar melhorias para Queluz, onde 

veio melhorias para Itatiaia, copiado de Atibaia e querem implantar aqui 

também na área de Educação também. Comentou que o Executivo está 

empenhado e nossos empresários se uniram para isso, está 

representando a Rede Graal e não como Vereadora. A Edil Kácia Maria 

comentou que ficou sabendo desse encontro e não há nada sobre projeto 

para a Saúde? A Edil Paula Elias comentou que houve para 

Desenvolvimento, Educação e Saúde, mas não houve tempo hábil e da 

Saúde iria se alongar, e que venha na próxima reunião um Consultor de 

Saúde para desmembrar todo problema da Saúde, talvez antes do 

carnaval ou próximo mês.  Após, o Edil Gustavo  cumprimentou a 

todos e solicitou um Ofício para a Elektro, para substituição de 

lâmpadas queimadas na escadaria da Rua José Ferreira Filho. 

Solicitou um Ofício para a Empresa Sampaio, pois os passageiros 

estão desembarcando fora do Terminal e solicita que vá para a 

ANTT. Solicitou uma Indicação ao Executivo Municipal que adote 

uniformes para os servidores municipais, trabalho adequado, 

melhoria e segurança. Solicitou ainda um Requerimento ao 

Executivo sobre o conserto do corrimão na Ladeira Francisco 

Leopoldo, alto Santo Cruzeiro, que precisa reparos, houve queda de 
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moradores lá. Em discussão e votação, foi o requerimento aprovado 

por unanimidade nominalmente. Continuou fazendo um 

Requerimento para limpeza no Rio Verde ao Executivo que tome 

providências, com muito mato e mosquito. Em discussão e votação 

foi o requerimento aprovado por unanimidade e nominalmente. 

Aproveitou o Edil Gustavo para apresentar uma Moção de Aplauso 

a Cel. Eliane Nikoluk sobre a Operação Mão de Ferro, realizada em 

São José dos Campos, no último dia 03 de fevereiro, parabenizando 

os Policiais Militares e na prestação de contas. Em discussão e 

votação foi a Moção de Aplauso aprovada por unanimidade e 

nominalmente. APÓS, A PALAVRA FOI DIRECIONADA AO 

EDIL PRESIDENTE CARLOS MATEUS que esclareceu ao Edil 

Paulo Roberto sobre a escada e o acesso, onde o Tribunal de Contas 

fez apontamento. Comentou que pediu na Prefeitura readequar a 

planta, pois como o Edil comentou, aconteceram mudanças aqui e 

nossa planta hoje está desatualizada; e mandar um profissional da 

área para normalidade, área da saída de emergência e 

acessibilidade, situações estas já apontadas e aguarda a resposta do 

Executivo. Comentou que a energia não é suficiente para o prédio e 

vai contratar Engenheiro  para esse projeto na planta baixa, e para 

responder medidas vão ser tomadas, pois é interesse dessa 

Presidência readequar o prédio, sabe que responde por isso. 

Comentou que começará a fazer e surgir o efeito positivo. 

Esclareceu ao Edil Paulo Roberto de maneira educada. No mais 

agradeceu e todos estão de parabéns, os Edis tem boas intenções, o 

Prefeito está ansioso demais, a renda é pouca para concluir tudo e vai 

ajudar a cidade a desenvolver. Comentou que o Sr. Denilson citado é 

responsável pelo desenvolvimento de Itatiaia, estamos em bom 

caminho, está junto e todos com disposição para isso é o caminho, vão 

ser cobrados e serão esclarecidos, pede esperar seis meses para quem 

esperou quatro anos. Parabenizou a todos, as intenções são as melhores 

do Prefeito e Guilherme Bueno e equipe que tenta montar Comunicou a 

Presidência que haverá duas Sessões Extras – 7ª e 8ª após a 1ª Ordinária 

e no dia 08 de fevereiro ocorrerão três Sessões Extras –9ª – 10ª e 11ª, 4ª 

feira, às 18 horas, para leitura, 1ª discussão e votação e 2ª discussão e 

votação de Projetos do Executivo Municipal de Extrema Urgência e 

ainda, anunciar a 2ª Sessão Ordinária de 20-02-17, às 19 horas. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a 01ª Sessão Ordinária. Sala 
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das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 06 de fevereiro de 

2017, às 22:44 horas. 

Presidente: 

1º Secretário: 


