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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Aos vinte e um dias do corrente mês de agosto de dois mil e 

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

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

Segunda 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 (1

º Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores: O 

Sr. Silvio José Bueno, Sr. João Batista Ribeiro Filho, Sra. Kácia 

Maria Nemetala Macedo, Sr. Edil Adalberto Rodrigues da Silva, Sr. 

Edil Paulo Roberto da Silva; Sr. Edil Luis Fernando Paulino e a Sra. 

Paula Elias da Silva. Em seguida, foram colocadas em discussão e 

votação as Atas das Sessões: Ata da 11ª Sessão Ordinária de 07-

07-17, Ata da 38ª Sessão Extraordinária de 29-06-17; Ata da 31ª 

Sessão Extraordinária de 07-08-17, Ata da 39ª Sessão 

Extraordinária de 14-08-17, Ata da 40ª Sessão Extraordinária de 14-

08-17, Ata da 41ª Sessão Extraordinária de 14-08-17, que 

submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 

unanimidade e nominalmente. 1) Projeto de Lei nº 036/17 - de 

autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a Concessão de 
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permissão de uso de Espaço nas Feiras Livres do Município de 

Queluz, mediante o pagamento de preço público” - solicitando 

Regime de Urgência em conformidade com o Ofício GP/SAJ nº 

153/17; (Com Pareceres – para 1ª discussão e votação). Leitura dos 

Pareceres Jurídico e das Comissões. Em 1ª Discussão e 1ª 

Votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade. 2) Ofício 

GP nº 361/17 - que responde a Indicação nº 037/17, de autoria da 

Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre limpeza no Coreto 

da Praça Pe. Francisco das Chagas Lima, no Alto da Igreja. 3) 

Ofício GP nº 362/17 - que responde ao Ofício SV Nº 088/17, de 

autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre 

recolocação dos paralelepípedos em todo entorno do bairro Santo 

Antônio. 4) Ofício GP nº 363/17 - que responde ao Ofício SV Nº 

081/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, 

sobre manutenção na Quadra de Esportes do Bairro da Figueira. 5) 

Ofício GP nº 365/17 - que responde ao Ofício SV Nº 084/17, de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre inserção de 

lixeira nas proximidades da Fazenda São João. 6) Ofício GP nº 

375/17 - que responde ao Ofício SV Nº 085/17, de autoria do Nobre 

Edil Paulo Roberto da Silva, sobre recolocação de placa na quadra 

de malha que homenageia o Sr. Joaquim Soares. 7) Ofício GP nº 

376/17 - que responde ao Ofício SV Nº 086/17, de autoria do Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre inserção de redutor de 

velocidade na Rua Gino Biondi, Bairro Santo Antônio. 8) Ofício GP 

nº 380/17 - que responde a Indicação nº 040/17, da Edil Kácia Maria 

sobre providências estacionamento veículos ao longo da Rua Drº 

Oscar de Almeida. 9) Ofício GP nº 381/17, que responde ao Ofício 
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SV Nº 100/17, do Edil Silvio Bueno quanto a informações acerca da 

venda do terreno da Educação.  

 

10) Ofício GP nº 382/17 - que responde ao Ofício SV nº 101/17, da 

Edil Paula Elias sobre disponibilidade de guarda nos horários de 

entradas e saídas das escolas. 11) Ofício GP nº 383/17 - que 

responde ao Ofício SV nº 085/17, do Edil Paulo Roberto sobre 

reparo nos paralelepípedos da Rua Velho Manoel Carlos. 12) Ofício 

GP nº 384/17 - que responde ao Ofício SV nº 111/17, do Edil Paulo 

Roberto sobre interdição da calçada pertencente a Rua Antoninho 

França. 13) Ofício GP nº 385/17 - que responde ao Ofício SV nº 

106/17, do Edil Paulo Roberto sobre solicitação de limpeza na 

Capela da Santa Casa de Misericórdia. 14) Ofício GP nº 386/17 - 

que responde ao Ofício SV nº 110/17, do Edil Luis Gustavo sobre 

manutenção da Rua Dom Bosco, bairro do Fogueteiro. 15) Ofício 

GP nº 387/17 - que responde ao Ofício SV nº 108/17, do Edil 

Adalberto Rodrigues sobre reparo no ponto de ônibus no bairro do 

Fogueteiro. 16) Ofício GP nº 388/17 - que responde ao Ofício SV nº 

113/17, do Edil João Batista sobre inserção de lixeiras no bairro 

Canção Nova e da Avenida José Messias de Paula França. 17) 

Ofício GP nº 389/17 - que responde ao Ofício SV nº 107/17, do Edil 

Paulo Roberto sobre passagem de máquina (Patrol) estrada de 

acesso à Igreja São Roque. 18) Ofício Telefônica - responde ao Edil 

Silvio José Bueno, com o apoio dos demais parlamentares, sobre a 

prestação de serviços Vivo. 19) Projeto de Lei nº 039/17 - de autoria 

do Executivo Municipal que - “Autoriza o Município de Queluz a 

celebrar Convênios com a Fundação para o desenvolvimento da 

Educação – FDE, objetivando a Gestão de Atas de registro de 
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preços”, solicitando Regime de Extrema Urgência em conformidade 

com o Ofício GP/SAJ nº 167/17 - Leitura - (Com cópia aos Edis). 

EM SEGUIDA FOI DADO INÍCIO AO GRANDE EXPEDIENTE E 

COM A PALAVRA LIVRE o Nobre Edil Luis Fernando que 

cumprimentou a todos com uma boa noite. Gostaria de fazer uma 

observação sobre a Rua Ciriano Moraes Borges que, está 

causando um trânsito e pra cidade está sendo a pior coisa que tem, 

pois, pra entrar tem que dar a volta lá no Posto do Bernardo e, está 

sem sinalização, a pessoa vem da Dutra com tudo e você tem que 

parar pra não causar um acidente e, nem a Sabesp e nem a 

Prefeitura não colocou nenhuma sinalização e nenhuma pessoa lá 

pra organizar, é um absurdo, inclusive, hoje parou ali e olhou e, até 

acenaram pra sua pessoa dizendo a vergonha que estava e que 

ninguém tomava providência de nada. Aí, tentou falar com o 

Executivo, com o Laurindo, mas, não conseguiu falar, pra que 

deixasse uma pessoa lá pra poder sinalizar os carros porque, não 

está passado e, quando chega aqui em baixo perto do viaduto aí é 

que tem que contornar, está vindo carro ali da Dutra, do Alto Santo 

Cruzeiro, está vindo do outro lado da cidade, faz aquele 

congestionamento e pode causar acidente ali. Então, é um absurdo 

o que está acontecendo ali, por causa de responsabilidade da 

Sabesp que está fazendo a obra e também de não sinalizar e, a 

Prefeitura também tinha que por uma pessoa no trânsito porque, 

tem pessoas no trânsito que fiscaliza isso daí. Então, gostaria que 

fosse feito um Requerimento contando com o apoio dos colegas ou 

para a Sabesp ou para a Prefeitura, pra que sejam tomadas as 

providências nesse sentido, pois, sabe lá quanto tempo ainda vai 

demorar aquela obra, abre buraco, fecha buraco e nunca fica pronto 
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e, já faz mais de três, quatro meses que está aquilo lá, para, 

termina, volta, é um absurdo, uma falta de respeito com a 

população aquilo que estão fazendo. Em aparte o Nobre Edil Silvio 

José comentou o nobre colega Fernando está certo e, acha que a 

culpa não é da Sabesp, não está defendendo, está acusando a 

Prefeitura que, tem os guardas Municipais e que não estão fazendo 

nada. E, a Sabesp pois lá suas placas porque ela tem a permissão 

da Prefeitura pra fazer os buracos aqui em Queluz e pra fazer o 

saneamento, então, a culpa é da Prefeitura, é um absurdo mesmo o 

que está acontecendo, hoje, por exemplo, por volta de dezessete, 

dezoito horas, caminhão subindo, os dois lados da Rua aonde fica o 

Supermercado São Judas Tadeu ali, parado os carros, como é que 

vai cruzar dois carros? Cadê o guarda de trânsito? O que que eles 

estão fazendo? Ficam na boca da ponte de frente ao Bradesco 

olhando, não faz nem indicação sequer, caminhão vira pra direita, 

caminhão vira pra esquerda, vai pro posto, mas, não, nem isso eles 

fazem. Então, o nobre colega está certo, está de parabéns, mas, 

não mande Requerimento pra Sabesp porque o colega vai passar 

vergonha, mande para o Prefeito, ele precisa olhar, fica o dia inteiro 

na Rua e não vê isso? Ele tem que olhar e, o que está acontecendo 

em Queluz realmente é um absurdo, sobre o trânsito de Queluz, o 

nobre colega está certo. Novamente com a Palavra Livre o Nobre 

Edil Luis Fernando comentou, então, gostaria de fazer o 

Requerimento ao Executivo pra que ele tomasse as providências 

com a máxima de urgência, que isso aí ele não pode deixar o que 

está acontecendo porque, hoje estava ali a tarde pra descer, pra ir 

numa casa do outro lado e o pessoal parado, desceu também do 

carro, então, isso é um absurdo, pois, naquele horário estão saindo 
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os ônibus pra Faculdade e aquilo fica intransitória a passagem, não 

vai nem pra um lado e nem pro outro, do Buguinho pra baixo tem 

carro dos dois lados, fica no meio, aí, chega próximo à casa do 

colega Silvinho fica difícil também e aquela bifurcação parada, 

então, não tem mais pra onde entrar, vão ter que começar a descer 

lá por cima. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou e está 

forçando os caminhões a descerem a Rodoviária. Em aparte o 

Nobre Edil Silvio José comentou o caminhão não consegue descer 

a Rodoviária, aí, entra na contramão na Rua do Buguinho, é o que 

está acontecendo, primeiro para tudo porque, não sobe em nem 

desce na Rua Ciriano de Moraes, então, já complicou tudo. Veem 

lutando aqui sobre a Lei de Trânsito, lógico que ela vai impedir tudo 

que dificulta e, se os nobres colegas forem na Prefeitura, fala isso 

de boca cheia, está cheio de cones lá, porque que não coloca os 

cones já que não tem guardas, coloca os cones ali onde não deixa 

estacionar os carros, porque senão, é o caos que está acontecendo 

aqui, isso é um absurdo mesmo, o Laurindo que lhe perdoe, mas, 

as coisas têm que serem certas, ele está na Rua o dia inteiro, 

garante que ele já ficou no trânsito ali e cadê a providência? Está 

fazendo uma boa administração, mas, está pecando nas 

porcariadas aí como essa, enfim, esta é sua opinião. Novamente 

com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando comentou o nobre 

colega Silvio está certo e, acha que têm que olhar pelo povo e não 

adianta ficarem só brigando. E, gostaria também que o Executivo, 

esse Requerimento dos Nobres Edis que está indo para ele, que ele 

mandasse para os setores cabíveis pra estarem prestando esse 

serviço, que desse uma resposta aos Vereadores que está fazendo 

para estes também não ficarem em vão porque, não adianta só 
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ficarem fazendo Requerimentos, trabalhando e trabalhando, indo 

pra cada setor, vai pra um setor, vai para o outro e acaba não 

executando, então, precisam de uma resposta que estão 

executando, não soube que foi executado, foram quarenta ou mais 

Requerimentos que já foram feitos neste Mandato agora. Então, 

gostaria que fosse dado mais uma atenção aos Vereadores, pois, 

estão juntos com ele, pois, quando pede uma Extrema Urgência 

estão juntos do lado dele. Então, também precisam ser valorizados 

nessa parte, então, não sabe, se de repente marcassem uma 

reunião com ele pra conversar ou se através de documento, não 

sabe, está falando em nome dos Nobres Edis também, não sabe se 

os mesmos estão de acordo ou se não estão. O que acha é que 

deveriam ser cogitadas as duas partes, o Legislativo e o Executivo. 

Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por 

unanimidade dos presentes. Novamente com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Luis Fernando comentou que hoje, subindo na hora de ir 

embora, na entrada do Fogueteiro, ali vai dar um acidente rapidinho 

com aqueles caminhões indo pra Mineração São João, o certo dos 

caminhões é dar seta e parar do lado direito e ver se não está vindo 

veículo de cima, de Areias sentido Queluz, hoje quase teve um 

acidente ali em torno da tarde onde, o caminhão entrou com tudo 

deu seta a esquerda e veio, o carro quase rodopiou lá em cima, ele 

entrou e foi embora, não parou, este Vereador estava atrás e 

brecou. Então, não sabe se ali é do DER ou se cabe à Prefeitura, 

pediria pra por uma placa ali pra poder parar pra depois atravessar, 

enfim, não sabe qual órgão é responsável por aquela Rodovia ali, 

mas, qual órgão for, mandarem um Requerimento ou Ofício pra eles 

pra colocarem uma placa antes que aconteça um acidente ali. O 
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Nobre Presidente Carlos Mateus comentou que o Vereador Paulo 

teve uma reunião com o Representante do Denit, inclusive, foi 

comentado sobre isso na Sessão anterior e, irão tomar providências 

com relação a isso, ele citou redutor, placas, então, o órgão já está 

ciente. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Fernando 

comentou, mas, eles estão demorando pra fazer, até, se o Vereador 

Paulo puder cobrar a pessoa responsável a qual ele teve a reunião 

pra poder arrumar antes que dê um acidente porque, não adianta 

eles falarem que vai fazer e vai alongando e não faz nada. No mais, 

agradeceu pela Palavra Livre e desejou uma boa noite a todos. Em 

seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo que 

cumprimentou a todos com uma boa noite. comentou que 

primeiramente gostaria de fazer um Ofício à Prefeitura com questão 

a limpeza da Rua Dr. Antônio Cirino Filho, mais conhecida como a 

Ladeira do seu Flávio, os moradores estão reclamando ali com 

relação à limpeza pública, parece que não estão fazendo, então, 

pedir uma atenção especial ao Encarregado pra estar mantendo a 

limpeza da Rua. Solicitou ainda um Requerimento pra Assistente 

Social e também pra Secretária de Saúde com respeito aos não 

chega a ser moradores de Rua, pessoal que tem problemas com 

álcool. Gostaria de fazer um Requerimento aqui, reiterar, eles estão 

se aglomerando ali na Rodoviária promovendo algazarras e, 

também envolve problemas de saúde, pois, vieram reclamar que 

alguma das pessoas pegou sarna, então, que os Agentes de Saúde 

possam estar passando por ali dando uma atenção, dando um 

atendimento psicológico pra incentivar eles a buscarem um 

tratamento, são moradores aqui de Queluz e não podem fingir que 

este problema não existe, precisam olhar como seres humanos e 
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irmãos. Então, pedir tanto à Assistência Social quanto à Secretaria 

de Saúde que, vá até eles oferecer uma assistência, um 

acompanhamento e, gostaria de ter o apoio de todos os nobres 

colegas. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por 

unanimidade dos presentes. Novamente com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou pra finalizar gostaria de fazer 

uma Moção de Aplauso aos Diretores e Coordenadores do colégio 

Paula França que neste último final de semana promoveram um 

evento chamado “Repaginando o Colégio Paula França”, vieram os 

artistas de São Paulo, da Bahia, que promoveram em cada sala 

deixaram sua arte li, dando um novo ar na Escola e deixando uma 

mensagem para os alunos e que isso seja também de inspiração 

para os jovens pra ter esse conhecimento dentro da Escola, um 

ambiente mais alegre. Então, eles estão de parabéns por essa 

iniciativa e por esta razão gostaria de fazer uma Moção de Aplauso. 

Em discussão e votação foi a Moção de Aplauso Aprovada por 

unanimidade dos presentes. Novamente com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou que no mais gostaria de 

agradecer pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em 

seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias que 

cumprimentou a todos com uma boa noite. Pediu desculpas por ter 

chego atrasada e pelo Nobre Presidente lhe permitir que entrasse e 

participasse da Sessão. No mais passou a Palavra e desejou a 

todos uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil 

Paulo Roberto que cumprimentou a todos com uma boa noite. 

Dirigiu-se à nobre colega Paula dizendo que e a mesma não 

chegou atrasada, pode se chegar até vinte minutos de tolerância e, 

a colega chegou às dezenove horas e dezesseis minutos, então, 
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estava dentro do horário e, o Presidente agiu corretamente 

deixando-a entrar. Agora, passou das dezenove horas e vinte 

minutos é contra entrar, autorizar, porque senão, vai perder o 

horário, mas, a colega Paula chegou às dezenove horas e 

dezesseis minutos, estava dentro do horário e isso está no 

regulamento da Casa, enfim, ela chegou na hora certa. Iria falar 

justamente o que o nobre colega Fernando falou do trânsito, 

paciência, também já está com a paciência curta com esse trânsito 

aí, não acha que a falha seja da Sabesp como falou antes, acha 

que a falha é do Município, do trânsito aqui que é uma bagunça e, 

estes Vereadores aqui tentam arrumar e, até hoje não tomaram 

nenhuma providência, não tomaram, já que a Lei de trânsito 

poderiam organizar pelo menos o trânsito da cidade, colocar pra 

que funcione, pra que o trânsito não fique parado como está ficando 

hoje. Evidentemente quando fecha uma Rua como é uma Rua 

principal, o nosso centro aqui, vai nos trazer mais problema. Aí, tem 

que ter os Guardas de trânsito sinalizando e deixando o fluxo de 

carro correr porque senão, fica parado, está um caos mesmo, 

enfim, o que colega Fernando falou tem toda razão. Fica até assim, 

o Laurindo é um cara que sai fuçando tudo, ele anda o dia inteiro na 

cidade, saem na Rua e vêm o Laurindo olhando, ele tenta deixar a 

cidade em dia e isso, não sabe o porquê está acontecendo, ele está 

deixando passar batido, é uma coisa até estranha porque ele está, 

a seu modo de ver, está sendo um bom Prefeito e, Prefeitura é 

muito fácil falar do Prefeito, é muito fácil falar dos Vereadores, 

sentem-se aqui neste lugar pra saberem como é que funcionam as 

coisas, não faz, nem Prefeito consegue fazer, não tem como fazer. 

Então, administrar é muito difícil, administração pública, não 
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depende dele querer fazer, depende de ter dinheiro, depende de 

autorização da Câmara e tantas outras coisas mais, então, é difícil 

fazer, mas assim, acha que a Administração está indo bem. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus comentou foi uma das primeiras 

Indicações feita aqui sobre a questão do trânsito. Novamente com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou estão vendo a 

questão do trânsito que, nunca melhora, não tomam providência, se 

falasse “vamos mudar pelo menos isso aqui, vamos fazer, vamos 

tentar pelo menos”, mas, não, nem isso acontece no trânsito aqui, 

nem tentar não se tenta, é um absurdo, não porque foram os 

Vereadores que indicaram, não, não é isso não, porque precisa ser 

feito alguma coisa, estão cada dia pior cada dia pior. Hoje, o 

caminhão subiu a Ladeira e este Vereador foi lá, os pilotos lá 

esperando porque, carro parado dos dois lados, o caminhão no 

meio, carros atrás do caminhão, então, como é que faz? Aí para, 

para, um xinga o outro e fica essa briga, é assim que funciona. Pois 

então, pra que isso? É tão fácil pegar uns cones e colocar que ali 

está proibido de estacionar e, se não pode colocar dos dois lados 

que seja colocado em um lado para o trânsito fluir, senão, não tem 

mais o que se fazer na cidade. Então, são coisas que aborrece, é o 

Fernando falou, o povo está de saco cheio, vem aqui e ainda 

perguntam estão aí fazendo o que?”. Ué, o que fazem, infelizmente, 

não mandam, quem manda é o Prefeito, pedem para ele. Em aparte 

o Nobre Edil Luis Fernando comentou que a noite fica lá na casa do 

Mané e da Cidinha e vê coisas absurdas, de próprias pessoas do 

Município que não colaboram, perto da Farmácia onde tem o 

Dentista ali, o pessoal para os carros ali, isso acontece, está ali 

quase todos os dias e vê lá de cima, vem as carretas nessa 
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trajetória lá, chega ali ela imbica e não consegue mais virar na 

Ponte Verde porque, não passa e, a própria população para os 

carros depois da Ponte do lado direito e, isso está acontecendo 

direto, então, lá de cima vê o que está acontecendo depois das seis 

horas da tarde que, vai ali quase todos os dias, então, está um caos 

aquele pedaço e, se o Legislativo e o Executivo não fizerem alguma 

coisa a tendência é só piorar essas entradas e saídas da cidade. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus comentou outro ponto gravíssimo 

também é aqui perto do Supermercado Produtor, o Heber chega 

fora de horário ali e não passa. Novamente com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Silvio José comentou não passa, é o que está falando, 

as Ruas são estreitas. E, foi bom o Vereador Fernando falar sobre 

os caminhões, existe a Lei sobre o horário dos caminhões 

passarem na nossa cidade e, essa Lei não está sendo respeitada, 

então, vamos lá, existe um acordo entre os caminhões que tiram o 

eucalipto com a Prefeitura e eles não estão cumprindo. Então, 

poderiam mandar um Requerimento ao Prefeito e saber o porquê 

que essa Lei não está sendo cumprida, estão jogando a água? 

Maravilhoso, parabeniza o pessoal jogar água na cidade que está 

tirando aquele pó insuportável também, se existe horário é pra ser 

respeitado, se existe um acordo é pra ser respeitado e não ficar 

passando do jeito que está. Então, o Requerimento que pede ao 

Nobre Presidente pra pôr em votação, é o porquê não está sendo 

cumprido o acordo que tem com os caminhões quanto ao horário de 

passar em nossa cidade e qual é o trajeto que está no acordo 

porque, em sua opinião não existe trajeto dos caminhões passarem 

pela Rua onde está interrompida no momento, passa-se pelo Posto 

II Irmãos e desce pela Escola, não se passa ali pelo centro, não 
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passa. Então, quer saber o porquê não está sendo cumprido esse 

acordo que foi feito em nosso Município. O Nobre Presidente Carlos 

Mateus comentou o trajeto e o horário. Novamente com a Palavra 

Livre o Nobre Edil Silvio José comentou o porquê não estão sendo 

cumpridos o trajeto e o horário que foi feito um acordo com esses 

caminhões, esses bitrens que passam em nossa cidade. Em aparte 

o Nobre Edil Paulo Roberto comentou é favorável, mas, só gostaria 

de saber sobre o acordo, se existe este acordo. O Nobre Presidente 

Carlos Mateus comentou é isso que o Vereador Silvio está pedindo. 

Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou 

existe e foi aprovado aqui na Câmara e, o nobre colega pode pedir 

pra Secretária aqui na Câmara uma cópia desse documento. Em 

discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade 

dos presentes.  Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio 

José comentou no mais agradecer pela Palavra Livre e deseja a 

todos uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre a Nobre Edil 

Kácia Maria que cumprimentou a todos com uma boa noite. Com 

relação ao trânsito ao trânsito do Município, não entrou na fala do 

Vereador Fernando e na fala do Vereador Silvio, mas, realmente é 

uma falta mais de Gestão do Município, porque embora não tenham 

o Convênio com a Prefeitura, com a Polícia Militar, a Prefeitura tem 

que tomar medidas, mesmo que a população também ajude a piorar 

o trânsito, a Prefeitura está sendo conivente com a atual situação, 

acha que, ela tem que colocar mais funcionários, capacitar e cobrar 

dos funcionários que estão ali que são os Agentes de trânsito, 

colocar os cones, isso acha que é a única coisa que a população 

respeita porque, o que está ali eles não tiram, isso já ajudaria muito, 

fiscalização do Executivo. Aconteceu com sua pessoa e 
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coincidentemente depois disso vieram mais três munícipes 

reclamar. Gostaria de indicar à Prefeitura porque sabe que por 

Requerimento não vai conseguir também muita coisa, que aquela 

Ladeira do Buraco Quente ela fosse só de descida porque, quem 

entra ali pelo bar ele tem a opção de sair pela Via Dutra e o pessoal 

que está descendo ali do Buraco Quente não tem e, fica carro ali 

parado um dos dois tem que descer, subir ou dar ré e quem está 

descendo tem que dar ré, não consegue direito porque o muro 

fecha a Rua e é mais complicado, então, gostaria de mandar 

Indicação para a Prefeitura e para a Secretaria de Trânsito, se há 

possibilidade de colocar uma placa no final da Ladeira pra proibir a 

subida da Ladeira do Buraco Quente, proibir só na Ladeira e não na 

entrada ali no início da Rua não pela subida do II Irmãos, é só na 

Ladeira lá colocar que não pode subir pra quem está descendo não 

ter problema. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou Alto da 

Igreja descendo o Buraco Quente. Em aparte o Nobre Edil Luis 

Gustavo comentou Indicação feita. O Nobre Presidente Carlos 

Mateus comentou obrigatoriamente tem que manobrar e voltar, não 

subir para o Alto da Igreja. Novamente com a Palavra Livre a Nobre 

Edil Kácia Maria comentou lá embaixo tem como fazer manobra, só 

que quando se encontra dois carros um subindo e outro descendo 

não tem como e, às vezes o carro que está subindo está mais 

subindo do que o carro que está descendo e, o carro que está 

descendo que dar ré e ele não consegue direito porque aquela Rua 

é muito fechada. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou o 

que a nobre colega Kácia está dizendo é pra que suba o Alto da 

Igreja e desça no Buraco Quente. Em aparte o Nobre Edil Luis 

Gustavo comentou está tendo a informação de que este 
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Requerimento já foi feito, inclusive, pela Vereadora mesmo. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus comentou, mas, o primeiro que a 

Vereadora fez era total e agora está fazendo parcial, tinha indicado 

pra que ficasse num sentido só em outro bairro, agora, está 

reiterando que é só na Ladeira.  Novamente com a Palavra Livre a 

Nobre Edil Kácia Maria comentou a partir do Buraco Quente ali. 

Novamente, se puder reiterar, o que fez da outra vez foi toda ali a 

parte do Alto da Igreja e, essa é só ali a Ladeira do Buraco Quente, 

por favor. Comentou que gostaria ainda de fazer um Requerimento 

para a Prefeitura pra que a mesma se posicione com relação ao 

Parquinho próximo ao Hotel Beira Rio porque, o Vereador Silvio já 

fez um Requerimento à um tempo atrás e, estão cobrando pra que 

seja arrumado, pois, o Parquinho está quebrado e, mais dois 

Munícipes vieram reclamar que a descidinha, o escorregador mais 

alto está rachado lá em cima e uma das crianças quebrou a perna 

nessa descida e quase que cortou e outra criança também, raspou 

a perna e, se der algum problema vai ser de responsabilidade da 

Prefeitura. Então, se ela não tem condições de arrumar, que 

interdite essa parte do Parquinho porque, depois vai dar problema 

e, se já machucou duas crianças não vão esperar acontecer algo 

mais grave pra depois pedir. Em aparte o Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou gostaria que a nobre colega Kácia acrescentasse ao 

Requerimento a parte da areia onde ficam as fezes de gato e 

cachorro que, pode transmitir doenças graves. Novamente com a 

Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria comentou pode incluir em 

seu Requerimento o pedido do nobre colega Paulo. Em discussão e 

votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Novamente com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia 
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Maria comentou gostaria de fazer uma Indicação e conversando 

com as mães de alunos das Escolas Municipais, que fosse feito um 

Projeto de Lei pelo Executivo de Psicólogos, de profissionais 

Psicólogos de Educação na Rede de Ensino, que fosse pelo menos 

uma vez por mês na Escola fazer acompanhamento dos alunos e 

que se houvesse a possibilidade, que encaminhasse Psicólogos da 

área da Saúde porque, acredita que seja um profissional muito 

importante, as mães lhe pediram isso e acha que faz falta na Rede 

de Ensino isso, pra buscar a criança que está com algum problema, 

com algum déficit de atenção ou algum problema psicológico, com 

algum problema em casa, então, gostaria de indicar isso ao 

Executivo. Gostaria de indicar também ao Executivo e pra 

Secretaria de Educação um Projeto de Lei pra trabalho de 

voluntário na Rede Municipal de Ensino porque, tem muita gente 

que gosta de ajudar as pessoas mais velhas ou que estão 

aposentadas e que gostaria de fazer alguma coisa e que não tem 

condições, então, se possível indicar esse Projeto de Lei. No mais 

agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa noite. Em 

seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto que 

cumprimentou a todos com uma boa noite. Gostaria de iniciar sua 

palavra referente ao Requerimento que o Vereador Fernando 

colocou sobre a Guarda, na Sessão passada já houve aquele 

problema referente ao Requerimento feito ao Executivo sobre a 

Guarda da Prefeitura. Então, há falhas como foi citado, mas, 

perante Requerimento feito por todos estes Vereadores e mais o 

Requerimento do nobre Vereador, ele vem reforçar mais pedindo à 

atenção do Prefeito com relação à esse trabalho que está deixando 

a desejar em nossa cidade. Estão trabalhando diretamente com o 
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Prefeito o qual vem fazendo um, é dever destes Vereadores orientá-

lo e ajuda-lo neste sentido, parabéns ao nobre colega Fernando 

pelo Requerimento. E, gostaria ainda de falar da saída do 

Fogueteiro, não vai ser feito de imediato a cobrança porque, 

provavelmente faz mais uns vinte dias que foi feito este 

Requerimento ao senhor Sillas, ele esteve presente e colocou-se à 

disposição da Câmara Municipal e também do Prefeito, em fazer 

não só ali no Fogueteiro, mas, também no Km 8 aonde está sempre 

dando acidente, ainda vai demorar, a Secretária está atenta em 

relação à isso a isso à Secretaria e, gostaria ainda de pedir, é até 

um pouco desagradável, mas, o que é certo é certo, estão aqui e 

não pode existir palhaçada, pelo menos da parte destes Edis não 

está existindo até este momento. Mas, por acaso viu no quadro ou 

painel ali no corredor desta Casa que, na Gestão, inclusive, gostaria 

que o nobre Presidente tomasse providência juntamente com o 

Jurídico e ver o que é possível de ser feito porque pode ser um 

engano, notou que no painel está escrito assim “Mas foi somente 

em 2013, na Presidência do Dr. Tiago Bernardes França que a 

Câmara passou por uma completa reforma”, acha que existe um 

engano nisso, não sabe se está enganado ou se foi feito um engano 

dos Vereadores passados porque, ali existe uma placa, reforma do 

Plenário em 2004 ou 2005 se não se engana, então, na placa está 

citando todinha essa reforma e a mesma não foi feita por ele. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus indagou a reforma foi feita pelo 

Nobre Edil Paulo na outra Gestão. Novamente com a Palavra Livre 

o Nobre Edil Paulo Roberto comentou que sim, inclusive, está aqui 

o Vereador presente pra confirmar, tem funcionários aqui presentes 

e, tem certeza que tem até um CD do antes e depois. Então, 
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gostaria que o Nobre Presidente tomasse as providências Jurídicas 

pra ver o melhor a ser feito, se tira ou se arruma. O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou vai esclarecer e tomar as 

providências dentro do possível. Também sentiria se ofendido pela 

reforma ter sido feita pelo Nobre Edil Paulo e hoje o outro está 

querendo levar a fama. Novamente com a Palavra Livre o Nobre 

Edil Paulo Roberto comentou é muito fácil, um faz e o outro leva a 

fama, é bonito, aconchegante, confortável, mas, que a pessoa 

reconheça que não foi ele quem fez. O Nobre Presidente Carlos 

Mateus comentou ninguém quer assinar o erro do outro. Novamente 

com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou tem 

certeza de que o Nobre Presidente vai tomar as providências. No 

mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos uma boa 

noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues que cumprimentou com uma boa noite a todos. Faz suas 

as palavras do nobre colega Paulo porque, foi na Gestão de vocês, 

então, o colega Paulo era Presidente e este Vereador era o Vice 

Presidente, então, acharam um pouco errado o que fizeram, tem 

erro, então, precisa ser corrigido, o colega está de parabéns em 

pedir. Comentou ainda que andou pelos Bairros, São Geraldo, 

Fogueteiro e. está achando um negócio que, mandar um Ofício para 

o Executivo e Encarregado da Limpeza, pra que o mesmo percorra 

os Bairros e olhe direito lá porque, ele não está percorrendo os 

Bairros porque, sujeira está tendo, o cara passa a vassoura por 

cima e está largando, quer dizer, tem lugar lá que está com lixo, 

começou acumular lixo. Então, o Encarregado tem que ir lá verificar 

tudo, pede ao encarregado para verificar e ver o que está 

acontecendo nos Bairros, principalmente lá na Figueira e o pessoal 
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reclama que não estão passando no Bairro. Comentou ainda que 

esteve na Santa Casa hoje que precisou ir lá e alguns funcionários 

lhe mostrou no cantinho onde guardam os remédios, injeções, tem 

uma sujeira que está lá já há duas ou três semanas que está lá 

acumulado e, todo mundo que passa lá fica olhando aquilo tudo 

jogado lá. Então, que o Encarregado passe por lá e recolha aquilo, 

pois, está dando má influência para estes Vereadores que vão lá e, 

foi cobrado, então, se foi cobrado tem que cobrar dele também, 

achou errado aquilo lá, pois, tem cadeira, borracha, tudo jogado. 

Quanto ao Trânsito, todos os colegas falaram sobre e também irá 

falar, sobre uma placa, se estiver errado qualquer um dos nobres 

colegas pode falar, ali na descida da Delegacia porque, teve um 

incidente agora e até ficou assustado porque, não desce lá, estes 

que são daqui não descem, pois, já sabem que é perigoso e, um 

cara veio com caminhão e quase que ele iria fazer uma baderna lá 

embaixo, quando o cara parou o caminhão ele já passou raspando 

na Delegacia, ele foi escorregando com o caminhão, se desce lá 

pra baixo iria fazer um estrago. Então, que o Prefeito coloque uma 

placa grande avisando que naquela Ladeira não pode descer 

caminhão e que em época de chuva não desça carro de passeio 

porque vai fazer uma miséria qualquer hora dessas. E, como está 

tendo muitas obras em Queluz, as pessoas de fora não conhecem 

aqui, então, como está esse problema de trânsito como os colegas 

disseram, os carros não tem alternativa, então, tem muitas pessoas 

que não conhecem, sobem por lá e já querem descer, ai pronto, vê 

aquele negócio e se assusta. Então, que o prefeito coloque uma 

placa lá proibindo de descer caminhões.  Em aparte o Nobre Edil 

Silvio José comentou ali não tem nenhuma placa não, inclusive, já 
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viu vários carros escorregarem lá e parar lá embaixo. Não tem 

placas na cidade e as que tinha caíram. Em aparte o Nobre Edil 

Luis Fernando comentou o Requerimento que fez foi pra colocar 

placas na cidade, pois, não tem e, cidade sem placa fica uma 

cidade sem ordem, sem comando. Também aqui na Praça 

Marechal Floriano, ali é um trânsito tremendo, pessoas param pra 

carregar e descarregar, esses dias teve que vir ao Fórum e ficou 

vinte minutos esperando porque não tinha jeito de vir, estava tudo 

parado, então, está complicado, coisa que se não corrigir vai só 

piorar e o pessoal cobra, inclusive, cobra os Vereadores e, pensa 

que estes Vereadores estão sentados aqui a toa. Novamente com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou é igual 

perto do Santander, se vem com velocidade quando está chovendo, 

não para, vai parar na traseira de outro carro, toda vez que chove 

tem acidente ali, não sabe o que está acontecendo e os caras estão 

parando agora, que nem o colega Silvinho falou que não está tendo 

controle o trânsito, os caras param do lado, não tem condições, os 

caras buzinam para as pessoas tirarem os carros de lá, os 

caminhões, enfim, é uma coisa descontrolada. Então, vamos pedir 

para o Executivo, sabe que ele está trabalhando, está fazendo um 

bom trabalho na cidade, ninguém está aqui criticando ele de nada, 

só estão aqui pra procurar o bem, pra fazer as coisas certas e pra 

ver esses pontos mais críticos que tem na cidade para ele poder ver 

isso daí. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou, tem que 

tomar providências quanto ao trânsito, não tem mais o que se fazer 

aqui não, chega a um ponto que a cidade é uma cidade pequena e 

que é tranquila e que está sendo tumultuada, chegou um ponto que 

as pessoas estão de saco cheio e é que nem quando vão pra 
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Capital, fica parado lá.  Novamente com a Palavra Livre o Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues comentou igual a Drª Kácia falou dessa 

Rua lá, só que no sábado tem Feira, antigamente se passava por 

dentro da Escola, os muros que tinha lá foram cortados, mas, 

muitos que moram do lado de lá eles não querem fazer a volta lá 

pela Dutra, então, eles vão cortar lá por onde a Drª Kácia falou, 

subindo e descendo, aí, ali não tem condições é um carro só. Em 

aparte o Nobre Edil Luis Fernando comentou o problema é da Feira 

no sábado. Em aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou quem 

está saindo da Feira pode subir lá pela Dutra e não vai poder 

descer. Em aparte o Nobre Edil Luis Fernando comentou vamos 

colocar assim, se tem a Feira sábado, aquela saída está amarrada, 

a descida do Buguinho você não pode ir, a cidade fica sem entrada 

e sem saída, fica um fluxo afunilado, então, quer dizer, é uma Rua 

pra entrar e sair porque, uma está arrumando e que nunca acaba 

de arrumar essa Basílica de Aparecida, a outra tem a Feira que 

também não tem como passar, então, está difícil. Novamente com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou no 

sábado os caminhões estão tendo dificuldade com essa obra que 

está aí, carreta não tem como virar ali. Em aparte o Nobre Edil 

Silvio José comentou mas ali não é lugar de passar, é isso que 

cobrou aqui. Novamente com a Palavra Livre o Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues comentou mas no sábado está tendo esse 

problema, porque, tem carreta que sabe que não pode estar indo lá 

e, tem carreta que se perde ali no Mercado, ali é que está o 

problema porque para carro dos dois lados, então, como é que os 

outros carros irão passar, é difícil. E, demais está tudo certinho, têm 

mais é que falar mesmo, pois, são cobrados pela população e, dá 
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toda razão para eles sim, assim como são cobrados precisam 

cobrar também, vão fazer as coisas certas, acha que isso aí é tudo 

resolvido. No mais agradeceu pela palavra livre e desejou a todos 

uma boa noite. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil João 

Batista que cumprimentou a todos com uma boa noite. Boa noite ao 

amigo China que acabou de chegar. Solicitou à Presidência pra que 

fosse enviado um Ofício à Secretaria de Saúde, devido à muitos 

pedidos de pessoas que tem problema de coluna, pra contratação 

do Dr. Fábio de Oliveira, ele já esteve na cidade no Mandato do Zé 

Celso e num pedaço do Mandato Dona Bela. Solicitou ainda que 

fosse oficiado à Secretária de Saúde pra ver a possibilidade de 

trazer este Dr. para atendimento de coluna, muito eficiente para 

todos aqui na cidade. Solicitou ainda um Ofício ao Executivo pra 

que o mesmo informe quando vai começar a colocação dos postes, 

os braços de iluminação porque, já estão em vinte e um e agosto e 

os braços nem começou andar pra gente, então, queria saber a 

data que vai começar a ser colocados os postes e os braços de 

iluminação pública. No mais agradeceu pela palavra livre e desejou 

a todos uma boa noite. Em aparte o Nobre Edil Silvio José 

comentou gostaria de fazer uma homenagem ao ex Vereador China 

que está presente hoje homenageando a todos com sua presença. 

Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus 

que cumprimentou a todos com uma boa noite. Comentou que 

gostaria de agradecer a presença do China nesta Casa de Leis, 

agradece por sua presença, volte outras vezes para presenciar os 

trabalhos destes Edis que aqui estão. No mais, é isso, mais uma 

vez agradece a conduta dos Vereadores aqui porque, hoje não 

foram muitos elogios, mas, um pouco de apontamento de 
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indignação com certas coisas e, realmente, como os nobres colegas 

falaram, o Prefeito está sendo atuante, mas, não faz coisas básicas, 

bobinhas, que podiam ser resolvidas e acabasse com as confusões 

da c um trânsito de cidade grande. E, o que mais os deixa 

chateados é que essas Indicações saíram daqui em janeiro e se 

não se engana foram uma das primeiras, sentaram aqui e fizeram o 

mapa e todo mundo concordou com o curso do trânsito e a resposta 

não veio. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou não veio 

nem resposta. Em aparte o Nobre Edil João Batista comentou e 

quando vem a resposta ela está vindo sem a solução, tem que vir 

uma coisa aplausível. Novamente com a Palavra Livre o Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou que é o papel do Vereador. Em 

aparte o Nobre Edil Luis Fernando comentou porque não adianta 

chegar lá e ele deixar engavetado e ficar analisando, não adianta. 

Novamente com a Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus 

indagou foi reiterada a Indicação. Em apare o Nobre Edil Silvio José 

comentou fez o Requerimento. Novamente com a Palavra Livre o 

Nobre Presidente Carlos Mateus comentou vamos esperar e se for 

o caso temos que ir lá e cobrar e realmente sentar com ele e 

conversar porque é o melhor e principalmente agora neste 

momento, tem que ir testando já que o Convênio hoje com a Polícia 

Militar é impossível no momento, que tome iniciativa de tomar 

providências e, acha que tudo é hábito, depois as pessoas vão 

começar a acostumar com aquela rotina, o que não pode é a rotina 

errada e, como o sistema está balançado as pessoas estão 

acostumando e achando que aquilo é certo e danou-se, aí ficam 

cercando Vereadores pra tomarem providências. Gostaria de 

agradecer a presença de todos. Agradecer também a presença do 
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ex Vereador China e de todos que estão assistindo pela internet. 

Anunciou a 42ª e 43ª Sessão Extraordinária de 21/08/17, após a 12ª 

Sessão Ordinária. Anunciou ainda a (13ª) Sessão Ordinária de 

04/09/17 – (2ª feira), 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 12ª Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Dr. 

João Monteiro da Silva, em 21 de agosto de 2017, às vinte horas e 

trinta minutos.  

Presidente: 

 


