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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

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

dezessete, às dezenove horas e vinte minutos na Sala das 

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

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: 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 16ª Sessão Ordinária de 02-

10-17; Ata da 54ª Sessão Extraordinária de 16-10-17; Ata da 58ª 

Sessão Extraordinária de 25-10-17; 59ª Sessão Extraordinária de 

30-10-17; 60ª Sessão Extraordinária de 30-10-17 e 61ª Sessão 

Extraordinária de 30-10-17, que submetidas à apreciação do 

Plenário foram aprovadas por unanimidade. 1) Moção de Pesar - de 

autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva – condolências Nobres 
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Edis – Sobre o Passamento da Sra. Maria da Graça Oliveira – 

Encaminhar aos Familiares Enlutados. Em discussão a Nobre Edil 

Paula Elias cumprimentou a todos com um boa noite e, a dona 

maria das Graças era uma pessoa que todos á conhecia e, gostaria 

de deixar aqui seus sinceros sentimentos, seu pesar pelo 

passamento dela aos filhos Erika, Naninho e Eliandro. O Nobre Edil 

Silvio José comentou bem lembrado pela nobre Edil, mais uma 

Queluzense que veio a falecer e, estão acostumados à dar Moção 

de Pesar aos familiares, mas, coitada, ela teve uma vida bem 

sofrida, perdeu condições de andar e à muito tempo estava assim. 

Então, a nobre colega Paula lembrou-se muito bem, pois, merece 

essa Moção de Pesar, enfim, tem seu total apoio. Em discussão e 

votação foi a Moção de Pesar Aprovada por unanimidade dos 

presentes. 2) Moção de Pesar - de autoria do Nobre Edil Luis 

Gustavo Silva Ribeiro – condolências Nobres Edis – Sobre o 

Passamento da Sra. Lourdes Ribeiro de Souza (27-10-17) – 

Encaminhar aos Familiares enlutados. Em discussão o Nobre Edil 

Luis Gustavo comentou a dona Maria de Lourdes era mãe da 

Marcia Tubys, do Leonardo também que é seu amigo e que 

cresceram juntos, então, foi uma pessoa humilde e como tinham 

muito contato gostaria de pedir o apoio dos nobres Edis nesta 

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

Aprovada por unanimidade dos presentes. 3) Requerimento de 

Urgência nº 136/17 - de autoria da Nobre Edil Paula Elias da Silva, 

com apoios dos Nobres Pares – Sobre Apoio/ Parceria Projetos 

Sociais para a Saúde de Queluz/SP – Encaminhar ao Deputado 

Estadual Drº Luiz Carlos Gondim. Em discussão a Nobre Edil Paula 

Elias comentou agradece primeiramente o apoio dos nobres 
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colegas e, esteve passando pela Santa Casa alguns dias e viu a 

dificuldade que está, mas, a dificuldade é de longa data, viu que 

precisam hoje, cada um ajudar um pouquinho, cada um ajudar 

numa parte, pois, a situação está muito precária a nossa Saúde, 

não que não esteja sendo feito nada, está, só que há necessidade 

de mais. Então, este é o Requerimento ao Gondim que é uma 

pessoa que muito prioriza a Saúde e também, conta com os 

Munícipes, se cada fizesse um pouquinho, fizesse uma parte, muito 

mais seria útil para a nossa Saúde. O Nobre Edil Silvio José 

comentou a Vereadora Paula está certa, lutar, o papel do Vereador 

é lutar, pedir para os seus Deputados que apoiem e ajudem o nosso 

Município a sair deste buraco que se encontram e a Saúde é uma 

parte principal que têm que se preocupar com isso aí através de 

Deputados, apoio, remédios, inclusive, fez também aí um pedido 

para conseguirem uma verba para a compra de um aparelho de 

ultrassom, um RX, precisam tentar, pedir para os Deputados 

verbas, mas, parabéns à Vereadora pelo requerimento. Em 

discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade 

dos presentes. 4) Requerimento de Urgência de Informação nº 

137/17 - de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo – 

Sobre Convênio com a OAB – Encaminhar à Prefeitura Municipal de 

Queluz. Em discussão a Nobre Edil Kácia Maria cumprimentou a 

todos com um boa noite. Comentou ainda que solicitou este 

Requerimento de Urgência e Informação tendo em vista que em 

fevereiro, março, tiveram uma reunião com o Presidente da OAB a 

respeito deste Convênio, que seriam Advogadas mulheres que já 

tem este Convenio firmado com o Estado e com a OAB, só que elas 

atenderiam através do Crás, mulheres vítimas de violência 
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doméstica, elas não pegariam a causa, elas conversariam, sigilo, 

quais são os direitos das mulheres, o que está acontecendo, 

ouviriam e encaminhariam através de fichas para a OAB. E, foi 

conversado sobre isso com o Presidente da OAB que falou que 

tranquilamente poderia ser feito este Convênio com as Advogadas 

que quisessem fazer esse atendimento lá no Crás e, agora já estão 

em novembro e o Convênio não foi firmado e não gera nenhum 

custo para o Município, é simplesmente uma ajuda, uma 

cooperação pela OAB e o Executivo. E, gostaria de saber do 

Prefeito, como esse Convênio sabe que não foi firmado ainda, o 

porquê que não foi e se não há possibilidade desse Convênio ser 

firmado com rapidez entre o Município e a OAB. O Nobre Edil Silvio 

José comentou entendeu a nobre Edil Kácia falar que esse 

Convênio, os Advogados só iriam escutar as pessoas falando, eles 

não pegariam a causa? A Nobre Edil Kácia Maria comentou que 

não, eles iriam passar para a OAB, aí, seria Advogado da OAB 

através de triagem, seriam Advogadas mulheres que iriam no Crás 

sobre sigilo, a Secretaria de Saúde ou o próprio Crás através da 

Assistência Social, uma ou duas vezes por semana e que 

quisessem fazer parte desse movimento, ficariam no Crás, 

atenderiam, fariam agendamento de serviço, atenderiam mulheres 

vítimas de violência doméstica, falariam para elas os direitos delas, 

pois, muitas dessas mulheres, a maioria, são intimidadas pelos 

parceiros, ameaça que se elas saírem de casa vão perder a guarda 

dos filhos, se sair de casa não vão ter direito a nada, que a casa foi 

ele quem construiu e que não vai ter direito, então, pelo menos um 

parecer, ouvi-las, dar o apoio que essas mulheres precisam e, se 

essas mulheres se sentirem encorajadas e procurarem os direitos 
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delas aí sim encaminhariam pra OAB e lá seria feita a triagem e 

como de costume fazem toda semana. Então, essas mulheres só 

precisam do espaço para as Advogadas da OAB mesmo poderem 

fazer esse atendimento lá. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou a mulher se sente mais acolhida com outra mulher. O 

Nobre Edil João Batista indagou à nobre Edil Kácia seria um elo é 

isso, no caso seria um elo das Advogadas da OAB e o Executivo, 

precisaria de um local pra isso e isso seria com o Executivo. O 

Nobre Edil Silvio José indagou à nobre Edil Kácia isso sem 

remuneração. A Nobre Edil Kácia Maria comentou seria sem 

remuneração. Em discussão e votação foi o Requerimento 

Aprovado por unanimidade.  5) Projeto de Lei Legislativo nº 018/17 - 

de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que “Denomina 

“Sala de Espera – Waldice Nogueira” - (Com cópia aos Edis – Em 1ª 

Discussão e Votação). O Nobre Edil Paulo Roberto comentou o 

projeto é referente ao senhor Waldice Nogueira conhecido como 

Waldir Nogueira, é um prazer e uma honra muito grande em poder 

fazer esta homenagem ao saudoso cidadão Queluzense. O Waldice 

Nogueira ele sempre contribuiu com nossa cidade, com os nossos 

Munícipes, conheceu o Waldice Nogueira aproximadamente à 

sessenta anos, pôde conhecer um valoroso cidadão Queluzense, 

aonde vem prestar essa homenagem para que não fique esquecido 

este cidadão valoroso, uma família exemplar a família Nogueira, 

conhecid por todos onde vem fazer essa homenagem dando o 

nome a este cidadão tão valoroso na Sala da espera que passará 

que se for aprovado pelos nobres colegas Waldice Nogueira. O 

Nobre Edil Silvio José comentou parabenizou o nobre Edil Paulo 

pelo Projeto, o colega está correto, o seu Waldir foi Vereador e por 
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quatro vezes, todo mundo conhece como Waldice Nogueira a irmã 

dele. Então, acha que poderiam por uma Emenda neste Projeto 

para que ao invés de Waldice colocasse Waldir Nogueira, assim 

todo mundo vai saber. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou pode colocar entre parentes Waldir Nogueira. O Nobre 

Edil Paulo Roberto comentou acha muito mais fácil falar Waldir 

Nogueira do que Waldice Nogueira, pois, Waldir todo mundo 

conhece e, Waldice Nogueira era o nome da irmã dele. O Nobre 

Edil Paulo Roberto comentou na realidade todos conhecem como 

Waldice Nogueira a saudosa Waldice Nogueira, a mãe do falecido e 

ex Vereador Célio Nogueira, na realidade, então, todos o 

conheciam como Waldir Nogueira. Então, poderiam colocar na 

placa se for melhor ou uma Emenda, depende dos senhores 

Vereadores. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou pode ser 

nome e entre parentes. O Nobre Edil Silvio José comentou até os 

filhos chamam ele de Waldir Nogueira, se perguntarem à eles como 

é que chama o pai deles, vão dizer Waldir Nogueira, então, por isso 

está dando esta sugestão, aí, os nobres Edis é que sabem, 

inclusive, deu seu Parecer favorável. O Nobre Presidente Carlos 

Mateus comentou o Jurídico já lhe informou que realmente tem que 

ser o nome correto e o outro ser colocado em parênteses. Em 

discussão e votação foi a Emenda (Waldir Nogueira) aprovada por 

unanimidade dos presentes. Em 1ª discussão e votação foi o 

Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos presentes. 6) Projeto 

de Lei Legislativo nº 019/17 - de autoria da Mesa Diretora que 

“Altera a Lei nº 802/17, e dá outras providências” - (Com cópia aos 

Edis – Em 1ª Discussão e Votação). Em 1ª discussão e votação foi 

o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade. 7) Projeto de Lei 
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Legislativo nº 020/17 - de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da 

Silva que “Denomina “Sala de Atendimento Médico Drº Jefferson 

Mendonça de Oliveira” - (1ª Discussão e Votação com cópia aos 

Edis). Em discussão o Nobre Edil Paulo Roberto comentou este 

Projeto é referente ao Dr. Jefferson, saudoso Dr. Jefferson, um 

homem honesto, que sempre contribuiu na Saúde como todos os 

nobres Edis sabem, conheceu bastante o Dr. Jefferson, era um 

homem alegre, sempre disposto à ajudar aqueles mais 

necessitados e, não desmerecendo os demais, mas, igual ao Dr. 

Jefferson, ele é merecedor porque, ele tinha um carinho muito 

grande em atender as pessoas e principalmente os velhinhos, pelo 

menos um dia ou dois dias por mês ele atendia essas pessoas e, 

bem antes das eleições, acha que já falou sobre isso aqui na 

Câmara e ele lhe pediu que se fosse eleito desse um Título de 

Cidadão Queluzense para ele, mas, infelizmente não foi possível, 

mas, este Vereador refletiu bastante na sala onde ele sempre 

trabalhou, onde sempre prestou um bom trabalho. Então, hoje vem 

com muito carinho, com muito orgulho em poder fazer essa 

homenagem póstuma ao saudoso Dr. Jefferson dando o nome dele 

àquela sala. O Nobre Edil Silvio José comentou realmente o Dr. 

Jefferson era muito bem quisto em nosso Município, ele sabia 

atender as pessoas, ele tinha um carinho enorme, sempre alegre, 

então, merece sim ter o nome registrado na sala onde ele atendia. 

Só gostaria de fazer um aparte, no Projeto anterior ninguém fez 

comentário nenhum, mas, o Presidente da Câmara tomou atitude 

de mexer na Lei por causa do Tribunal de Contas que pediu para 

que mudasse a Lei, isso no Projeto anterior, tomou atitude e acabou 

mudando a Lei, no Projeto de Lei Legislativo nº 018/17. Então, 
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como os Vereadores sabem, não mudou muita coisa, foi tomada 

essa atitude, então, só para constar porque, ninguém falou nada e, 

para as pessoas que estão aí e não sabem o que acontece e saber 

o que realmente está acontecendo, por isso é que está dando essa 

informação. Mas, voltando ao Projeto atual, é a favor sim. Em 1ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei Legislativo Aprovado por 

unanimidade. 8) Projeto de Lei Legislativo nº 022/17 - de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, que ‘Institui a Campanha 

Municipal de combate à violência contra a mulher” - (Leitura com 

cópia aos Edis). 9) Ofício GP nº 458/17 - responde Ofício SV nº 

147/17, de autoria do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, 

sobre reposição de lâmpadas proximidades do Cemitério. 10) Ofício 

GP nº 463/17 - responde Ofício SV Especial/17, do Nobre Edil João 

Batista Ribeiro Filho, que agradeceu o Campeonato Municipal de 

Campo. 11) Ofício GP nº 492/17 - responde ao Requerimento nº 

124/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, 

sobre cobrança de impostos das residências da Fazenda São José. 

12) Ofício GP nº 479/17 - responde ao Requerimento nº 128/17, de 

autoria do Nobre Edil Luis Gustavo, sobre Contrato com Empresa 

Vale Soluções Ambientais. 13) Ofício GP nº 480/17 - responde ao 

Requerimento nº 133/17, de autoria da Nobre Edil Kacia Maria 

Nemetala Macedo, sobre Cadastro Secretaria de Direitos Humanos. 

14) Ofício GP nº 488/17 - responde ao Requerimento nº 131/17, de 

autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre repasse 

de FGTS dos funcionários – com Ofício anexo da Saúde. 15) Ofício 

GP nº 494/17 - responde ao Requerimento nº 132/17, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre custo x quantidade de 

lixo do Município. O Nobre Edil Silvio José solicitou cópia do Ofício. 
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16) Ofício GP nº 499/17 - encaminha Relatório referente ao custo 

do lixo (com cópia para cada Edil). 17) Ofício GP/SAJ nº 240/17 - 

responde Indicação nº 063/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria 

Nemetala Macedo, sobre relação de procedimentos que se 

encontram em trâmite no Ministério Público. 18) Ofício GP nº 

501/17 - responde ao Requerimento nº 127/17, de autoria do Nobre 

Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre solicitação da relação de 

todos os bens de imóvel do Município. 19) Ofício GP nº 502/17 - 

responde ao Requerimento nº 125/17, de autoria da Nobre Edil 

Paula Elias da Silva, sobre redistribuição de ISS entre Municípios. 

20) Ofício GS Nº 467/17 (Sec. Saúde) - responde ao Requerimento 

nº 131/17, de autoria da Nobre Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, 

sobre repasse do FGTS funcionários da ABBC. 21) Ofício nº 084/17 

– Obras - responde ao Requerimento nº 123/17, de autoria do 

Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, sobre o vaso de flor no 

meio da Rua Prof. José de Paula Monteiro. 22) Ofício nº 085/17 – 

Obras - responde ao Ofício SV nº 119/17, de autoria do Nobre Edil 

João Batista Ribeiro Filho, sobre inserção de redutos de velocidade 

no Alto Santo Cruzeiro, etc. 23) Ofício nº 086/17- Obras - responde 

ao Requerimento nº 119/17, de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto 

da Silva, sobre manutenção do campinho de areia CDHU. 24) Ofício 

nº 087/17- Obras - responde ao Ofício SV nº 149/17, de autoria do 

Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre inserção de redutor de 

velocidade no Alto Santo Cruzeiro, etc. 25) Ofício nº 088/17- Obras 

- responde ao Ofício SV nº 146/17, de autoria do Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues da Silva, sobre troca de tanque instalado no 

Cemitério. 26) Ofício COMDEC/QLZ nº 029/17 – Defesa Civil, que 

responde ao Requerimento nº 122/17, de autoria do Nobre Edil Luis 
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Fernando Paulino, sobre número de Agentes. 27) Ofício Sabesp nº 

201/17 – responde ao Ofício SV nº 143/17, sobre reposição de 

bloquete do leito, em frente ao imóvel Farmácia do Zé. 28) Ofício 

SC nº 010/17 - encaminha para apreciação Balancetes Receita e 

Despesa– Meses Março a Agosto/17 - do Executivo Municipal. 29) 

Projeto de Lei º 052/17 - de autoria do Executivo Municipal que 

“Dispõe sobre regulamentação do serviço de Mototáxi e Motofrete 

no Município de Queluz, e dá outras providências” – (Com cópia aos 

Edis – Leitura). 30) Projeto de Lei nº 053/17 - de autoria do 

Executivo Municipal que “Dispõe sobre autorização para abertura 

de crédito adicional especial na LOA e acrescenta Projeto, Metas e 

Objetivos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO vigente” - (Com cópia aos Edis – REU, 

Conforme Ofício GP/SMAJ nº 245/17). 31) Projeto de Lei nº 054/17 

- de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre autorização 

para abertura de crédito adicional especial na LOA e acrescenta 

projeto, metas e objetivos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente” - (com cópia aos Edis – 

REU, conforme Ofício GP/SMAJ nº 245/17). 32) Projeto de Lei nº 

055/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre 

alteração do PPA – 2018/2021 E LDO/18 e dá outras providências” 

– Aguardando. 33) Convite – Igreja Assembleia de Deus – Cruzada 

Evangelística a ser realizada no próximo dia 18 de novembro do 

presente ano. Em seguida foi dado início ao Grande Expediente e 

com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria cumprimentou a todos 

com boa noite. Comentou que gostaria de Indicar à Prefeitura 

Municipal de Queluz que ela recebeu através de doação um 

Parquinho e o mesmo está lá no pátio da Escola de Música e, 
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conversou com a Secretária de Obras Paula, se possível este 

Parquinho ser encaminhado pra Praça da Figueira que, o pessoal 

de lá está cobrando e lá a comunidade de uma certa forma é 

carente e, é um bairro muito grande do Município e a criançada de 

lá precisa de um lugar para poder brincar, então, tem aquela 

pracinha de um lugar para poder brincar e, como tem aquela 

pracinha na parte de trás, se for possível a Secretária de Obras e se 

não tiver outro lugar pra colocar esse Parquinho que está lá, se ela 

puder enviar lá pro Bairro da Figueira por favor, agradece. Gostaria 

ainda de indicar à Secretara de Meio Ambiente uma ação conjunta 

com a Secretaria de Educação e até mesmo com a Secretaria de 

Assistência Social, um plano para poder efetivar e fazer uma coleta 

seletiva aqui no Município, incluindo falando qual o horário e dia que 

o caminhão da reciclagem passa porque, a população não sabe só 

via facebook não dá porque a comunidade carente no Município 

não tem, por mais que falem que todo mundo tem aces ao face hoje 

não é  todo mundo, principalmente donas de casa, pessoas mais 

velhas, não mexem tanto. E, acabam separando o lixo em casa, 

mas, coloca porque acha que o caminhão de lixo vai passar junto, 

aí o caminhão de lixo passa e leva tudo e a reciclagem vem e não 

passa nada, o lixo passa de manhã e a reciclagem passa a tarde, 

não tem data certa, então, estabelecer meta, horário e, fazer uma 

propaganda incentiva desta coleta seletiva de lixo. Gostaria ainda 

de fazer um Requerimento de Informação para saber qual o valor 

atual que é repassado ao Município com relação ao Samu e qual é 

o gasto mensal com essa área da Saúde. Em discussão e votação 

foi o Requerimento de Informação Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia 
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Maria comentou por último gostaria de indicar a possibilidade da 

Prefeitura ver com a Nova Dutra como eles estão fornecendo para o 

Município aqueles asfaltos mais antigos que estão sendo retirados 

pra poder tapar o buraco nas proximidades da Escola Arco-Íris 

porque o buraco de lá está muito grande, está até com perigo de 

quebrar o carro e como ali tem um movimento muito grande de 

carros até da própria Prefeitura, está prejudicando o trânsito. Então, 

se houver essa possibilidade de tapar aquele buraco lá mesmo que 

seja com pedra, se possível fazer esse concerto dos buracos de 

frente à Escola, por favor, tem a Rua que sobe, é quase ali no meio, 

de frente ao portão, já começando a subir, está um buraco bem 

grande mesmo na porta da Escola. Aí, se o Executivo puder ver a 

possibilidade com a Nova Dutra de tapar esse buraco com essa 

terra, por favor. No mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a 

todos um boa noite. Com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo 

Roberto cumprimentou a todos com um boa noite. Comentou que 

gostaria de pedir um Ofício à Secretaria de Saúde, saber se todos 

os motoristas que trabalham na Ambulância, como necessitam de 

primeiros socorros, se todos eles têm esse devido curso que é 

necessário ter essas pessoas que trabalham na Saúde, que são os 

primeiros socorros e a direção de emergência. Solicitou ainda um 

Ofício ao Prefeito pedindo que se possível passe uma máquina no 

Sítio São Francisco na Estrada Bela Aurora, ponto de referência o 

Luizão da senhora Madalena. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias 

comentou estão mexendo lá. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Paulo Roberto comentou essa senhora lhe fez o pedido 

domingo agora na Igreja, estão mexendo ali perto provavelmente 

irão chegar no ponto o qual está pedindo. Então, gostaria que este 
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Ofício fosse feito para reforçar a solicitação da senhora Madalena. 

Quer agradecer a todos os Nobres Edis pelos votos dados ao seu 

Projeto. No mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos 

um boa noite. Com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues cumprimentou a todos com um boa noite. Comentou que 

gostaria de enviar para a Secretaria de Obras, não sabe nem 

quantos Ofícios já mandou à ela, gostaria que ela lhe desse uma 

posição certa dizendo se pode ou não pode, na Avenida Messias de 

Paula França, sobre aqueles dois quebra-molas, foi em extrema 

urgência que fez este pedido e, já não sabe dizer se é o terceiro ou 

se é o quarto pedido já que fez, pra ela dar uma posição, se pode 

ou não pode, pra não ficar perdendo seu tempo e ficar cobrando 

ela. E, outra coisa também, sobre o Ponto de Ônibus no bairro do 

Fogueteiro, a hora que destelhar tudo e não tiver mais nada aí eles 

vão arrumar, pois, cada dia cai uma telha lá, enfim, quer fazer esse 

pedido aqui e encaminhar pra Secretária de Obras pra ver qual 

solução ela vai tomar. Está falando isso, pois, já cobro várias vezes, 

vem aqui e fala, as pessoas cobram, acham que o Vereador que 

está aqui não faz porque não quer, então, todos os seus Ofícios vai 

pegar aqui, o dia que acontecer Deus o livre e guarde um acidente, 

faz questão de levar pra ela lá porque, ela vai ser a responsável, 

então, ela tem que explicar ou mandar pra Câmara aqui se pode ou 

se não pode, se está ou se não está no órgão da Prefeitura porque, 

atropelamento de animais, tudo ali em frente à essa Avenida está 

acontecendo, isso é norma de segurança, é questão de segurança. 

Enfim, desde de janeiro, já estão em novembro, então, ela tem que 

dar uma posição ou dar para os nobres colegas Vereadores. Em 

aparte o Nobre Edil Silvio José comentou o Nobre colega Adalberto 
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poderia enviar um Ofício para o DER que é a parte da estrada, tem 

que ser para o DER porque, estrada é com a DER. Continuando 

com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou é 

dentro do Município. Em aparte o Nobre Edil Silvio José indagou ali 

é ponto de ônibus. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil 

Adalberto Rodrigues comentou é ponto de ônibus e já está caindo 

tudo já faz tempo, inclusive, já tem um buraco lá sem mentira 

nenhuma, está horrível aquilo lá, está enfeiando a cidade e, não é 

falta de pedido não, vai aguentando, puxa vida, a hora que passou 

o cara lhe chamou lá pra mostrar e dizer a vergonha que estava. 

Então, ela tem que dar uma posição, ou ela pode arrumar, ou ela 

não tem dinheiro, sabe lá o que está acontecendo, se não tem 

pedreiro, se não tem carpinteiro, o que sabe é que ela tem que dar 

uma posição sim para Câmara se ela vai arrumar ou se não vai, 

agora, quebra-molas é questão de segurança, vários carros já 

tombaram ali na porta de sua casa ou que já atropelou gente, ali 

está um perigo, as pessoas, tem festa na Figueira eles não 

obedecem nada, toda festa que tem lá tem um acidente, 

atropelamentos, matam criações, quer ver a hora que pegar uma 

criança, uma pessoa, aí quer ver quem é que vai ficar responsável, 

porque pedido têm feito aqui, só quer uma posição dela dizendo se 

pode ou se não pode, mandar aqui pra Câmara dizendo se pode ou 

não fazer, pois, isso é questão de segurança, todo mundo pede, 

coloca lá um redutor de velocidade, todo lugar tem porque que ali 

não tem? É questão de segurança que está pedindo, não está 

pedindo mais nada, segurança, só isso. Então, desde janeiro vem 

aqui e está pedindo, mas, não tem problema, a hora que acontecer 

alguma coisa ali ela vai ser responsável porque, vai pegar todos os 
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Ofícios aqui e vai jogar pra lá e, está pedindo aqui porque não gosta 

que fique te olhando de ladinho não, tem que olhar em seus olho, 

ou pode ou não pode porque, senão não adianta pede aqui e quem 

está passando vergonha na cidade, são estes Vereadores, é este 

Vereador principalmente, então, ela tem que dar uma posição, 

pegar uma solicitação dessas e dizer “olha, pedi, mas, infelizmente 

não dá, a metragem não dá, não posso fazer”. Inclusive, essa 

semana atropelaram mais um cãozinho lá e se fosse uma criança? 

Então, é isso. Solicitou que fosse encaminhado como 

Requerimento. Em discussão e votação foi o Requerimento 

Aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou que no 

mais gostaria de agradecer pela Palavra Livre e desejar a todos um 

boa noite. Com a Palavra Livre o Nobre Edil João Batista 

cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou uma Indicação 

ao Prefeito Municipal para que tome providências de fazer um 

reparo no forro da Escola do Bairro União que está com problemas 

assim como também a manutenção no Posto de Saúde que está 

precisando. No mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a 

todos um boa noite. Com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José 

cumprimentou a todos com um boa noite. Sobre a palavra da 

Vereadora Kácia quanto ao lixo, o caminhão da reciclagem passa 

toda quinta feira. Gostaria de fazer um Requerimento ao Prefeito, 

pedindo, sabe que a situação financeira do nosso Município é muito 

carente e difícil, mas, se há uma possibilidade de ele trocar os 

paralelepípedos por bloquetes na Rua Rebouças de Carvalho 

naquela subida lá porque, os caminhões não sobem, choveu ficou 

liso não sobem, asfalto é mais difícil, trocar o paralelepípedo por 
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bloquete talvez acha que resolveria, naquele pedacinho em frente 

ao Campo de futebol, só naquele trecho lá o caminhão não sobe de 

jeito nenhum, a sua caminhonete mesmo quando chove ela vai 

derrapando. Agora, aqueles caminhões de leite bem ou mal gera 

emprego para Cooperativa de Queluz, então, precisam ajudar pra 

que a cidade possa funcionar e não só isso, tem também os 

caminhões que vão para as Fazendas e que realmente precisa, ele 

tem que tomar providência e talvez não possa fazer já, mas, assim 

que puder fazer tome a atitude. Em aparte a Nobre Edil Paula Elias 

comentou de repente pode até fazer intercalado, um pedaço com 

bloquete e outro pedaço com paralelepípedo. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou ficaria até mais 

barato e funciona também, assim como também já pediram acha 

que o nobre colega Adalberto, na Ladeira São João também, o 

pessoal escorrega muito com os carros lá. O Nobre Presidente 

Carlos Mateus comentou ali na Ladeira do Alto do Cemitério 

também precisa, na subida do Alto da Igreja também. Em discussão 

e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio 

José comentou quer também uma cópia dos bens do Município o 

qual foi lido a pouco. Quer falar também do Cemitério, no último dia 

dois de novembro foi até lá e viu que realmente estava limpo, 

espera que continue assim, até porque agora pagam a limpeza do 

Cemitério, este Vereador mesmo vai começar à ir lá mais vezes pra 

ver se vai continuar e realmente estava limpo e tudo arrumadinho. 

Então, costuma aqui dizer que só criticam, mas, quando tem 

alguma coisa boa também têm que falar, então, parabéns às 

pessoas que trabalham lá e ao Prefeito que tem a obrigação de 
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fiscalizar o serviço. Solicitou também mais um Ofício, já mandou e 

agora foi dado outro passo, o Deputado Estevam Galvão conseguiu 

a documentação para colocar Queluz como área turística, já deu um 

passo muito importante e realmente isso vai acontecer em nossa 

cidade, tornar a cidade de Queluz em área turística. Então, a 

documentação foi encaminhada e está tudo certinho graças ao 

Deputado estevam Galvão, então, mandar este Ofício agradecendo 

a ele por esta ajuda que ele está dando ao nosso Município. No 

mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos um boa noite. 

Com a Palavra Livre a Nobre Edil Paula Elias cumprimentou a todos 

com um boa noite. Comentou que na realidade, quer parabenizar a 

Direção da Escola Arco-Íris, Diretora, Coordenadores e 

funcionários, pela festa que ocorreu em nosso Município a qual só 

vem à unir as famílias, as crianças ficam extremamente felizes e 

acabam saindo e se interagindo, isso é muito bom, então, quer 

parabenizar a Direção pela iniciativa. Quer também, parabenizar a 

Saúde, como disse, mesmo com toda dificuldade não temos 

reclamações de atendimento, parabéns, que mesmo com 

dificuldade são todos muito bem recebidos. No mais agradeceu pela 

Palavra Livre e desejou a todos um boa noite. Com a Palavra Livre 

o Nobre Edil Luis Gustavo cumprimentou a todos com um boa noite. 

Cumprimenta os que estão presentes nesta Casa, é uma alegria 

muito grande ver esta Casa frequentada novamente e a todos que 

os acompanham pela internet. Quer iniciar fazendo um 

Requerimento de Informação relativo aos cursos de capacitação 

fornecidos pela Prefeitura ao seu Departamento Jurídico e dos 

certificados e dos procedimentos licitatórios. Em discussão e 

votação foi o Requerimento de Informação Aprovado por 
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unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou outro Requerimento de 

Informação também é referente ao processo de Licitação referente 

aos caminhões que fazem a coleta desse lixo no Município, quer 

cópia também desses processos licitatórios. Em discussão e 

votação foi o Requerimento de Informação Aprovado por 

unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou outro Requerimento de 

Informação referente ao Parecer da Secretária de Finanças com 

relação à contratação da OS, tendo em vista que na gestão 

passada até no começo desse ano se gastava em média de uns 

trezentos mil reais com a Saúde do Município e hoje gastam em 

média de quatrocentos à quinhentos mil reais com essa OS, então, 

quer o parecer da Secretária de Finanças referente à esses gastos. 

Em discussão e votação foi o Requerimento de Informação 

Aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou gostaria de 

encaminhar também outro Requerimento ao Executivo Municipal 

referente aos valores que são a folha de pagamento hoje no 

Município, quais são as medidas que estão sendo adotadas para 

poder abaixar a folha de pagamento. Em discussão e votação foi o 

Requerimento de Informação Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Gustavo comentou gostaria também de parabenizar os envolvidos 

na Ação que ocorreu no último final de semana referente à 

Cãominhada, aqueles que participaram, tem acompanhado o 

trabalho de conscientização da saúde e bem-estar animal, na 

pessoa da Janaina que é uma das pessoas que está aí militando 
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nessa frente em relação à saúde bem-estar animal, gostaria de 

parabenizar a ela e a toda população que vêm se conscientizando 

dentro do nosso Município, parabéns também. E, também gostaria 

de relatar aqui o ocorrido no último dia trinta e um de outubro, um 

direito garantido à esses Vereadores pela Lei Orgânica do 

Município de acordo com o Artigo 16 e o Artigo 23 também, que é 

assegurado ao Vereador livre acesso e verificação e consulta a 

todos os documentos oficiais de qualquer Órgão Legislativo e da 

Administração direta e indireta das Fundações, Empresa de 

Economia e participação acionária e majoritária da Municipalidade, 

bem como, índice da intervenção e que recebam qualquer tipo de 

auxílio do Município. E, foi ferido esse direito garantido à todos os 

Vereadores aqui, a partir do momento que este Vereador Gustavo, 

o Vereador Paulo e a Vereadora Kácia, foram fazer uma 

fiscalização in loco referente aos procedimentos Licitatório que foi 

levantado alguns indícios de irregularidades com relação ao Espaço 

8 de Março, então, resolveram acompanhar os procedimentos que 

foram realizados tendo em vista que a mesma Empresa vem 

realizando desde o começo do ano todas as obras de reforma, 

principalmente da área relacionado à telhado. Então, queria citar 

alguns indícios aqui, os endereços das Empresas que concorreram 

todos estão em terrenos baldios e a Empresa também que foi a 

vencedora do certame, ela tem abertura dia nove desse ano, então, 

queria saber referente à essa indicação e, quem fez essa indicação 

se a abertura dessa Empresa ela é recente; com relação à 

capacitação técnica quem que à assegurou essa capacitação para 

estar realizando todas essas obras, inclusive, em Escolas do 

Município. Então, foram alguns desses indícios que levantaram à 
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curiosidade de alguns Vereadores à fazer essa fiscalização in loco e 

isso foi negado pelo senhor Prefeito, inclusive, com Ofício assinado 

por ele alegando que não poderia ser feito naquele momento e 

numa data oportuna que ele avisaria. Então, queria encaminhar ao 

Senhor Presidente e ao Departamento Jurídico desta Casa que em 

nome da Câmara Municipal tomasse as devidas providências contra 

o Senhor Prefeito Laurindo Joaquim para que esse direito não seja 

mais violado dentro dessa Casa, dentro dessa Legislatura e que, 

numa outra oportunidade também, possam sim estar exercendo o 

direito de fiscalizadores de controle interno assim como o Tribunal 

de Contas e esclarecer para toda a população. Então, não está 

mais na época destas coisas acontecerem e, ficam até chateados, 

envergonhados e, precisam tornar isso público para darem ciência a 

todos os Vereadores, a população, que estão trabalhando em busca 

do melhor desenvolvimento do Município, fiscalizando aquilo que 

vem sendo realizado e que é tão importante quando dão nomes às 

Ruas, quando dão Moção de Pesar, Moção de Aplauso e, acha 

também que, chegou a hora de começarem a fiscalizar essas 

coisas que vêm se passando em nossa Administração. Ressaltou 

ainda que não vai se intimidar, através de recadinhos mandados, 

através de terceiros, então, quer falar sobre o Prefeito e, se ele tiver 

que falar que venha falar com sua pessoa diretamente e que não 

venha se manifestar através de terceiros, que isso aí não é uma 

conduta da pessoa que ocupa um dos cargos mais importantes 

dentro do Município, então, quer dar ciência a todos. E, por último, 

parabenizar a todos aqueles que vêm se manifestando através das 

redes sociais, questões do Município, levantando o debate na rede 

social e provocando esta Casa de Leis à estar também trabalhando 
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com relação à questão da piscina que, começou a ser levantada 

através da rede social e gerou uma manifestação e, o Prefeito deu 

até um esclarecimento e, com relação também ao Samu, então, são 

debates que hoje a rede social se faz importante aqui dentro do 

Município trazendo ao conhecimento de todos e colocando essa 

Casa de Leis aqui também a estar dando ciência ao Prefeito e 

cobrando as medidas cabíveis. No mais agradeceu pela Palavra 

Livre e desejou a todos um boa noite. O Nobre Presidente Carlos 

Mateus comentou que só pra esclarecer que com relação à 

solicitação do Nobre Vereador Gustavo ele também lhe informou 

por documento, conforme solicitado também e encaminhado ao 

nosso Departamento Jurídico que ele avalie e dê uma resposta em 

relação ao procedimento. Com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Fernando cumprimentou a todos com um boa noite. É importante a 

presença de todos aqui, que venham em todas as Sessões que, é 

muito importante estarem aqui ouvindo a todos os Vereadores 

porque, nas Ruas só cobram e tal, mas, acha importante a 

presença aqui na Casa de Leis, então, hoje está muito satisfeito por 

todos estarem aqui e que venham em todas que tiverem aqui. 

Obrigado a todos pela presença e também à rede social que estão 

os assistindo. No mais agradeceu pela palavra livre e desejou a 

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

Presidente Carlos Mateus cumprimentou a todos com um boa noite. 

Anunciou ainda a 62ª e 63ª Sessões Extraordinárias do dia 06-11-

17, após a 17ª Sessão Ordinária, para os Projetos de Pauta e que 

serão votados em 1ª e 2ª discussão e votação. Anunciou ainda a 

18ª Sessão Ordinária de 20/11/17 – (2ª feira), às 19 horas, 

conforme os Artigos 31- Inciso II – alínea p e 154 - § 7º do 
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Regimento Interno. Em seguida o Nobre Edil Luis Gustavo solicitou 

um aparte ao Nobre Presidente e comentou que para finalizar, com 

relação a esse procedimento Licitatórios, o Requerimento de 

Informação, os procedimentos pra escola Capitão, Escola de 

Música, escola Arco-Íris e a Escola da Palha, que todos esses 

procedimentos também cheguem à nossa Casa de Leis, irão fazer 

essa fiscalização in loco, mas, quer que conste também na Casa e 

foi por isso que pediu Requerimento de Informação também. Com a 

Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus comentou 

referente a todos os procedimentos Licitatórios na verdade.  Com a 

palavra o Nobre Edil Luis Gustavo comentou ligados à essa 

Empresa Waldemiro Toledo da Silva. Com a Palavra a Nobre Edil 

Kácia Maria comentou gostaria só de complementar as palavras do 

Vereador Gustavo, é que fica uma situação muito desconfortável 

para estes como Vereadores e de uma certa forma até para os 

nove. Está iniciando na política agora e, antes de serem políticos 

são cidadãos do Município e do País, estão passando por uma 

situação desagradável que está todo mundo descrente e a nossa 

situação, pelo menos, acredita que seja de todos que estão aqui, 

mas, a sua quanto de uma pessoa nova, que quer mudar um Pais e 

a sua cidade e a do Vereador Gustavo e Vereador Paulinho, que 

foram lá na Prefeitura, não é, que aqui em Queluz é visto como uma 

política ou você está do lado A ou do lado B e não tem meio termo 

e, não quer isso, é seu direito e sempre falou isso desde o começo 

do ano quando pediu a cópia da Licitação da Praça de Eventos 8 de 

Março e que não foi visto com bons olhos seu pedido, fez, porque é 

seu direito no Regimento Interno, não porque esteja desconfiando 

do Executivo, mas, porque é obrigação destes Vereadores que 
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estão aqui de fazer a fiscalização porque, se todo mundo 

fiscalizasse o País não estaria do jeito que está e acredita que têm 

que fiscalizar e se a pessoa está fazendo certo ela vai falar “está 

aqui e vou te dar” e vamos continuar e vamos seguir a 

Administração. Não está fazendo por pirraça e ele não tem que não 

dar por pirraça, têm que trabalhar em conjunto porque, se continuar 

no País, no Estado, no Município essa situação de que tudo é 

levado à ferro e fogo, qualquer pedido feito é visto como uma 

provocação, a cidade não vai para frente. Então, acredita que tenha 

que ter uma cooperação dos Vereadores de cada um fazer o seu 

papel, deixando as questões particulares de lado ou a opinião 

pessoal e do Executivo de prestar esclarecimento porque, esta 

Vereadora é cobrada e muito, as pessoas lhe questionam, lhe 

questionam do Samu, lhe questionam de pagamento, lhe 

questionam do que ouviu falar ou que não falou ou deixou de falar, 

fofoca na cidade inteira e é uma cidade pequena. Então, só irão 

mostrar que o Executivo está trabalhando e principalmente esta 

Vereadora que a única coisa que tem é a sua palavra, é realmente 

mostra pra população, está aqui oh, o Orçamento de tal coisa para 

sua pessoa do que gastou, porque, senão vai ter que enxugar gelo 

e não vão conseguir mostrar que estão fazendo uma boa 

administração e é por isso que esses quatro anos e acredita que os 

outros Vereadores também, vão continuar cobrando e vão continuar 

fiscalizando, sem querer levar pro lado de politicagem que é 

diferente de política, estão aqui pra ajudar administrar, ajudar 

fiscalizar, esse é o papel do Vereador e, a cidade só vai mudar 

essência dela quando as pessoas passarem a entender isso. No 

mais agradeceu pela palavra e desejou a todos um boa noite. Com 



24 

 

a palavra o Nobre Edil Silvio José comentou isso está acontecendo 

aqui, o problema é, põe em votação todo mundo concorda, ninguém 

discorda com o que estão querendo e, o que aconteceu com a 

nobre colega aconteceu com sua pessoa também na Gestão 

passada, não pensem que os colegas são marinheiros de primeira 

viagem não e, mas, existe também a parte do Prefeito e ele também 

tem o direito de, os colegas querem ver as contas, ele tem o direito 

também de dizer que os colegas podem chegar tal dia e ver, que é 

o direito dos colegas também e terem a resposta aí, mas, que é 

chato é, mas, a obrigação do Vereador aqui e sempre falou, é de 

fiscalizar, aqui nenhum Vereador faz nada, fazem Leis, aqui não 

executam, mas, fiscalizar é obrigação de todos. Em discussão e 

votação foi o Requerimento do Nobre Vereador Luis Gustavo 

Aprovado por unanimidade dos presentes. Com a Palavra o Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou que nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a 17ª Sessão Ordinária. No mais agradeceu e 

desejou a todos um boa noite. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro 

da Silva, em 06 de novembro de 2017, às vinte horas e cinquenta e 

sete minutos.  
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