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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Aos vinte 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 Oitava 

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 e Sr. Luis Fernando Paulino. Estando 

ausente a Sra. Paula Elias da Silva. Em seguida, foram colocadas 

em discussão e votação as Atas das Sessões: Ata da 17ª Sessão 

Ordinária de 06-11-17; Ata da 62ª Sessão Extraordinária de 06-11-

17; Ata da 63ª Sessão Extraordinária de 06-11-17, que submetidas 

à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade. 1) 

Moção de Aplauso - de autoria dos Nobres Edis: Kácia Maria, Luis 

Fernando, Paulo Roberto e Luis Gustavo – Assunto: Aplaudir 

Policiais Militares – Encaminhar ao 1º Batalhão CP- Polícia Militar 
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Queluz. Em discussão a Nobre Edil Kácia Maria cumprimentou a 

todos com um boa noite. Comentou que resolveu fazer essa Moção 

de Aplauso à Polícia Militar de nossa cidade que, esses últimos dias 

vêm fazendo uma campanha vamos dizer assim no Município e, 

esta Vereadora mesmo tem observado uma noite lá próximo ao 

Campo de Futebol e na outra noite nas proximidades do 

Supermercado São João no Município, ela ficou ali perto do viaduto 

também e em frente ao Clube Caneco que já é de praste. E, esta 

Vereadora ouviu algumas pessoas comentando que está sendo 

bom e que pelo menos inibi um pouco a reação dos criminosos e 

até mesmo em relação à segurança do transporte, dos veículos de 

Queluz que, alguns Munícipes infelizmente não andam dentro da 

Lei e com isso a Polícia inibi a correria dentro da cidade de carros, 

de motos, crianças fora da cadeirinha. Então, resolveu mandar esta 

Moção de Aplauso pra Polícia Militar pra que ela continue fazendo 

este trabalho em nossa cidade e que é de grande importância. O 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou quer também cumprimentar a 

Vereadora Kácia que fez esta Moçao de Aplauso, assinaram juntos 

e, tem acompanhado durante os finais de semana o aumento do 

efetivo de policiamento, motos, força tática e, isso traz uma 

sensação de segurança, inibi um pouco aqueles que estão mal-

intencionados, então, precisam dar os parabéns sim, visam ter mais 

segurança e inibi a criminalidade, então, é importante a valorização 

dos Policiais aqui da cidade e achou muito válida e digna esta 

Moção de Aplauso a cada um deles. O Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou gostaria de parabenizar a Nobre Edil Kácia Maria que, 

quando se trata de segurança precisa, aprovar e aplaudir e, aplaude 

a Vereadora Kácia pela iniciativa da Moção de Aplauso. O Nobre 
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Edil Luis Fernando cumprimentou a todos com um boa noite e 

comentou que estava de pleno acordo com a Nobre Vereadora 

Kácia Maria que entrou com esta Moção de Aplauso para a Polícia 

Militar e, todos os dias este Vereador está aqui na cidade, então, 

acompanha todos os dias os Policiais fazendo o comando nos 

locais, parando os veículos, então, acha isso muito importante para 

a segurança do Município, pois, se alguém que vem do eixo Rio x 

São Paulo ninguém sabe qual carro e quais as intenções desse 

veículo que entra em nosso Município pra poder acabar 

prejudicando as pessoas em assalto ou em questão de drogas, 

coisas que vão entrando na cidade, colocando os jovens nos maus 

caminhos, então, é muito importante a Polícia Militar se empenhar 

pra dar uma força para o Município. Está de pleno acordo com a 

Vereadora Kácia. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues comentou que 

mandou um Ofício para o Governador de São Paulo e outro para o 

Ministério Público, lhe chamaram para explicar o seguinte, que 

estavam poucos Policiais na cidade, os efetivos estão aposentando 

e não estão pondo outros no lugar, eram treze e hoje são seis e, 

segundo o Capitão comentou com sua pessoa o seguinte, o efetivo 

não pode colocar mais, vai ficar nisso, mas, esse comando que eles 

estão fazendo, inclusive, foi feito um dia 13 e dia 14 próximo 

passado e, este Vereador já estava ciente, pois, esteve lá em São 

José dos Campos e lá explicaram tudo certinho, a Capitã lhe 

explicou certinho porque, eles falaram que agora em Queluz irão 

colocar uma hora a mais de Policial pra rodar na madrugada, então, 

disse, est, parabeniza a Vereadora Kácia porque, o Governador 

jogou para a Capitã lá de São José dos Campos, de São José jogou 

para o Capitão Wilson e o mesmo chamou este Vereador junto com 
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o Damata e explicou, daí, na Audiência Pública que teve pegaram e 

lhe chamaram, foi lá pra saber o que estava acontecendo porque, 

disseram que não podem colocar mais Policiais, tem que ficar o que 

está aqui, mas, vai ter reforço e, o reforça vai ser assim, uma hora a 

mais que os Policiais irão fazer na madrugada e os pontos 

estratégicos que tiverem e acharem que ali está dando problema 

vão efetivar o Policial pra passar mais ali. Em discussão e votação 

foi a Moção de Aplauso Aprovada por unanimidade dos presentes. 

2) Proposta de Emenda nº 001/17 - de autoria do Executivo 

Municipal que “Acrescenta Parágrafo Único ao Artigo 94 da Lei 

Orgânica do Município de Queluz/SP - (2ª Discussão e Votação - 

final). Em 2ª discussão e votação foi a Proposta de Emenda 

Aprovada por unanimidade dos presentes. 3) Leitura e Votação 

única da Emenda - (autora Nobre Edil Kácia Maria) ao 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” - (Após 1ª Discussão e Votação do PLL 

nº 022/17- com respectivos Pareceres). Em discussão e votação foi 

a Emenda Aprovada por unanimidade dos presentes. Em 1ª 

discussão ao Projeto de Lei Legislativo nº 022/17 o Nobre Edil Luis 

Gustavo comentou o Projeto é de sua autoria, tendo em vista os 

números da violência contra a Mulher, uma pesquisa na data Folha 

que foi divulgada, mostra que uma em cada três mulheres já 

sofreram algum tipo de violência no Brasil só no último ano, uma a 

cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência e não só de 

agressões físicas, o número é alarmante, quinhentas e três 

mulheres brasileiras são vítimas de violência a cada hora, então, 

então, essa campanha de conscientização aqui no Município vai de 



5 

 

encontra com a Lei Federal sancionada pelo Temer e, acha que é 

importante estarem fazendo este trabalho devido à várias formas de 

violência que as mulheres sofrem dentro da casa não só agressão, 

mas, de forma verbal, de forma subjugada a mulher, então, acredita 

que seja importante estarem fazendo este trabalho de 

conscientização e principalmente nas Escolas, nos espaços 

públicos, trazer este debate à tona já que tem a Lei que ampara e 

muitas vezes a Lei não consegue ser cumprida devido ao 

desconhecimento dos direitos das mulheres. Então, pede o apoio 

dos Nobres Pares e as considerações nesse Projeto. Em 1ª 

discussão e 1ª votação foi o Projeto de Lei Legislativo Aprovado por 

unanimidade. 4) Projeto de Lei Legislativo nº 023/17 - de autoria do 

Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que “Altera a Lei nº 801/17 e dá 

outras providências” - (Leitura com cópia aos Edis) - (Alteração de 

nomes - Lei vigorar em 2018). 5) Projeto de Lei nº 024/17 - de 

autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, que “Altera a Lei nº 

806/17 e dá outras providências” - (Leitura com cópia aos Edis) - 

(Rua Wilson Signorini). 6) Projeto de Lei nº 051/17 - de autoria do 

Executivo Municipal que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Queluz, para o Exercício Financeiro de 2018” - (1ª 

Discussão e Votação com respectivos Pareceres). Em 1ª discussão 

e 1ª votação foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos 

presentes. 7) Leitura e Votação Única da Emenda - (autora Nobre 

Edil Kácia Maria) ao Projeto de Lei nº 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” – (Após 1ª Discussão e Votação do PL nº 052/17- 

com respetivos Pareceres). Em discussão a Emenda a Nobre Edil 
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Kácia Maria comentou vai iniciar a discussão deste Projeto, tendo 

em vista pelo que a Secretária Rosangela leu mesmo, eles 

mandaram e falaram que estavam regulamentando o Projeto de Lei, 

só que, não têm no Município uma Lei que esteja criando isso, 

então, não está regulamentando, ela está criando agora, então, por 

isso foi necessário fazer a Emenda no presente Projeto de Lei, não 

tinha como passar ele redigido da forma como estava, então, é a 

respeito desta correção. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou não 

entendeu. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou a 

Vereadora Kácia propôs uma Emenda para correção no texto que 

dizia “dispõe sobre regulamentação”, mas, a Lei não foi criada. A 

Nobre Edil Kácia Maria comentou quando veio o Projeto para cá, 

veio como se existisse uma Lei e agora estaria só regularizando, só 

que, de acordo com a legalidade do Projeto, o texto do Projeto ele 

não veio escrito de uma forma correta, ele não está regularizando, 

ele está criando para posteriormente vir uma Lei para regulamentar. 

Então, essa Emenda é só com relação ao texto do Projeto. Em 

discussão e votação foi a Emenda Aprovada por unanimidade dos 

presentes. Em seguida foi realizada a leitura dos Pareceres das 

Comissões Permanentes, Parecer Jurídico e Voto Apartado de 

autoria do Nobre Edil Silvio José Bueno. Em 1ª discussão ao 

Projeto de Lei nº 052/17 o Nobre Edil Silvio José comentou deu seu 

Parecer favorável até porque já tem uma Lei Federal, isso já é Lei e, 

já estão vendo a evolução na parte de condução, hoje tem o Uber, 

mototáxi, em tudo quanto é lugar, então, daqui alguns dias vai ter 

em Queluz também e, sabem que para os taxistas não é bom, mas, 

as pessoas que inventam, o que podem fazer, hoje em dia tudo 

mudou em todas as áreas, não só nesta de táxi, mudou em todas 
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as áreas, mas, seu Parecer foi favorável neste sentido pra 

acompanhar a evolução que está tendo. O Nobre Edil João Batista 

comentou isso daí foi um Ofício que encaminhou para o Executivo 

e, nada mais justo do que ter esse trabalho na cidade, por motivos 

do que estão passando no País, muitos desempregados, então, 

quem tem sua moto o qual está legalizado, o que pede a Emenda, 

acha nada mais justo que colocar esse trabalho para o pessoal e, 

vai gerar para o Poder Público uma grana para eles também, então, 

nada mais justo do que o pessoal estar legalizado para ter o seu 

mototáxi e sua motofrete, enfim, acha justo. O Nobre Edil Silvio 

José comentou e já existe isso aqui em Queluz, inclusive, conhece 

umas três pessoas que fazem esta condução aqui e não está legal, 

não está pagando para isso como os motoristas de taxis pagam, 

mas, é isso. A Nobre Edil Kácia Maria comentou concorda com o 

Parecer, com a opinião do Vereador Silvio e do Vereador João 

Batista em partes, realmente não há como frearem o progresso e a 

evolução em certas coisas, acredita também que daqui há alguns 

anos a tendência é vir Uber para cá e quando houve toda a 

discussão da entrada do Uber em São Paulo, no Rio e em Minas, 

era a favor porquê, ao mesmo tempo que é Vereadora também é 

uma cidadã que quer um serviço de qualidade e aquilo que atender 

sua demanda vai utilizar, vai escolher aquilo que quer, mas, 

também, a sua opinião é que têm que agora na atual situação do 

Município, de uma certa forma ponderar porque, o Município não 

comporta, sabe que tem pessoas que estão andando 

irregularmente, fazendo este trabalho irregular e, acredita até que 

poderiam criar esse serviço de moto-frete porque, facilita realmente 

ao envio de encomenda e não vai prejudicar tanto o serviço dos 
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taxistas, mas, por enquanto só em caso do motofrete e de moto-táxi 

dá um tempo pra mais pra frente ver se esse serviço cabe na 

cidade, pra não prejudicar os taxistas que já tem uma quantidade de 

taxistas que estão querendo segurar porque, não tem o suficiente e 

foi uma briga durante anos aqui no Município “tem placa, não tem 

placa”, uma briga e, o Vereador Silvio deve ter visto muito isso aqui 

na Câmara. Então, acha que têm que balançar, entrar num 

consenso por enquanto, regularizar a situação do moto-frete, 

inclusive, chegou a conversar com o Jurídico se haveria 

possibilidade da alteração dessa Lei nesse sentido e deixar a do 

moto-táxi mais pra frente e é por isso que é contra agora a essa Lei, 

sabe que não tem como ficar segurando a mudança das coisas, 

mas, têm que ir devagar pra adequar conforma a realidade do 

Município, enfim, este é seu parecer e seu ponto de vista. O Nobre 

Edil Silvio José indagou, mas qual é a realidade do Município. A 

Nobre Edil Kácia Maria comentou a realidade é, que tem muitos 

taxistas, a população vai ficar cheia de receio, é a mesma coisa que 

você ter um restaurante e aí uma outra pessoa vem e todo mundo 

abre restaurante e ninguém consegue ganhar dinheiro porque tem 

um monte de restaurantes, porque todo mundo acha que o outro 

está ganhando dinheiro, aí todo mundo fala que vai fazer isso 

também e ninguém consegue ganhar nada. O Nobre Edil Silvio 

José comentou não pode concordar com a nobre colega Kácia, 

pois, se a cidade encher de restaurantes todo mundo ganha 

dinheiro, isso daí é evolução natural, a nobre colega está entrando 

em contradições nas suas próprias palavras, concorda em outras 

cidades, mas, não concorda aqui em Queluz. A Nobre Edil Kácia 

Maria comentou porque não mora em Minas, não mora em 
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Uberaba, mora numa cidade com doze mil habitantes. O Nobre Edil 

Silvio José comentou a cidade tem que crescer, é direito de todos, a 

Vereadora Kácia está deixando a cidade não crescer, esta que luta 

tanto pela disposição dos cidadãos, está parando o crescimento. A 

Nobre Edil Kácia Maria comentou está ponderando a realidade, não 

podem ser extremistas, precisam ver a realidade de acordo com 

que é, essa é sua posição, parar pra arrumar a cidade e mais pra 

frente ela ter condições, mas, precisam ir devagar. O Nobre Edil 

Silvio José indagou qual a realidade. A Nobre Edil Kácia Maria 

comentou a legalizar, a tirar os taxistas que estão fazendo e não 

poderiam, que estão entrando e saindo, aí, depois arruma o moto-

frete e o moto-táxi para as pessoas poderem entrar porque, vai 

faltando, vai fazendo e não vai arrumando aquilo que está aqui e 

fica tudo mesmo jeito, não arruma ali e todo mundo faz tudo e 

ninguém paga nada. O Nobre Edil Silvio José indagou, então, 

ninguém está pagando nada, os taxistas não estão pagando nada. 

A Nobre Edil Kácia Maria comentou alguns não pagam, porque que 

o Nobre colega Adalberto no começo do ano brigou porque tinha 

gente fazendo carreto e não era taxista? O Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues comentou e continua. A Nobre Edil Kácia Maria 

comentou é isso que está falando, tem que regulamentar. O Nobre 

Edil Adalberto Rodrigues comentou vai falar, como é taxista, é 

honesto em falar, não votaria a favor nesse Projeto, porque? Só 

este Vereador sabe o que sofre, só este rapaz que está no plenário 

e que é taxista sabe o que sofre pra poder pagar o carro dele que, é 

mil e poucos reais que paga por mês, este Vereador paga quase mil 

reais por mês, porque, na época da Dona Bela ela forçou os 

taxistas e, este Vereador praticamente teve que vender alguns bens 
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seus pra tentar comprar seu carro e não perder o ponto, com trinta 

anos que tem de ponto, então, acha que o sofrimento que estão 

passando, trabalham muito, se vir táxi ou se não vir táxi não 

importa, trabalha, porque tem seus clientes, só está falando em 

posição, só que, como taxista está falando por sua pessoa, não 

está falando por ninguém, está falando por sua pessoa, não vai sair, 

passa por momentos difíceis e, isso ainda vai dar muita encrenca, 

muita briga, porque, se um cara desses encostar no ponto quando 

este Vereador estiver lá e tiver catando o seu passageiro e ele vai 

lhe pagar os seus sete reais e o caboclo chegar lá e pegar ele por 

oito, como é que este Vereador vai ficar? Vai ficar parado no ponto? 

Concorda com o Prefeito que quer que cresça a cidade, concorda 

com o crescimento da cidade, mas, tem que crescer em outros 

termos porque, aqui em Queluz são doze mil habitantes, pouca 

gente e, este Vereador fica no ponto ali e pega pouca gente, a 

situação está difícil no Município, ninguém está ganhando dinheiro, 

estão sofrendo pra pagar a prestação, tem dias que fica miando, 

juntando merreca pra pagar sua prestação, não só você como a 

maioria dos taxistas, que a Dona Bela fez cobrar aí, fez os taxistas 

engolir isso, está desabafando, quem quiser falar de sua pessoa 

pode falar, porque a Dona Bela fez engolir, fez este Vereador 

passar dificuldades, passar aperto em sua vida, arrancar coisas de 

dentro da boca de seus filhos pra poder ter seu táxi hoje, porque 

senão perdia seu ponto, se vive do táxi poxa, não tem emprego, 

vive disso, vive do seu esforço, do seu trabalho, honestamente, vive 

honestamente, é um cara honesto, assim como os outros taxistas 

também são. Agora, vai falar mais um negócio, o Laurindo poderia 

fazer outra coisa, sim, ele podia fazer outra coisa, pegar esses 
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taxistas que estão com o carro vermelho, azul, preto, amarelo, pega 

a placa desses caras que tem muita gente andando por aí e dá para 

um trabalhador e põe no ponto e acaba com esse negócio porque, 

puxa vida, é tão bonito ter um carro aí e não pagar o IPVA? Isso se 

chama sonegação de impostos, chama a Receita Federal, chama 

quem for e põe esses caras para pagar o imposto. Agora, moto-táxi 

vai dar problema porque, se pegar um camarada no seu ponto, se 

tiver parado no ponto que nem este Vereador, o Luis Carlos, que 

param ali e ficam até nove, dez horas da noite, onze horas da noite 

fica aguentando encheção de saco pra se manter e pagar sua 

prestação e o caboclo chegar lá encostar e levar seu passageiro, 

vai dar problema, não vai dar certo, cidade pequena Queluz não 

comporta isso, já chega esses bandidos que tem aí, usando e 

catando clientes e perguntando se querem ir pra Cruzeiro, não vai 

citar nomes, mas, está cheio desses Ubers sem vergonha andando 

na cidade, catando pessoas em porta de Mercado, puxa vida, 

ninguém respeita mais os taxistas, ninguém está respeitando, 

agora, coloca moto pra ver o que vai dar isso daí. Briga e muita 

briga porque, se o caboclo chegar lá no seu ponto e este Vereador 

estiver parado lá, o cara vir com bolsinha do seu lado, vai dar 

problema para este Vereador assim como para toda a classe de 

taxista, está falando por si, mas, acredita que os taxistas não vão 

querer isso daí. Concorda sim que tem que ter crescimento na 

cidade, mas, pra Queluz isso não vira não, não vai virar não porque 

é pouco, põe na ponta da caneta e fala quantas viagens faz aqui 

agora, põe na ponta da caneta, paga seu carro, presta serviço para 

as Empresas, corre atrás, faz praticamente pela metade para as 

Empresas pra não poder perder, agora, se viver de encostado ali no 
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ponto não pago o carro, ninguém paga, os taxistas estão tudo 

sofrendo aí, inclusive, ontem mesmo um colega perguntou se não 

teria trezentos reais pra emprestar pra ele pra terminar de pagar o 

carro dele que ficou em tantos reais e que esse mês ele tinha 

conseguido dinheiro. Puxa vida, agora, bota esses caras aí vai dar 

rolo porque, ele não vai cobrar o preço atual que está, vai cobrar 

dois, três reais pra levar a pessoa para os bairros aí e, duvida que 

os taxistas irão deixar. É honesto em falar, gosta do Prefeito, estima 

o Prefeito, arranca as placas dos carros e dê para eles, dá para 

outros que queiram trabalhar. O Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou como Relator das Comissões deu seu Parecer contra e 

também seu voto será contra, o porquê? Como já foi dito aqui no 

Plenário, não comporta o moto-táxi na cidade de Queluz, agora, em 

forma de crescimento da cidade, tem outra forma, tem outras 

formas de crescimento e não o de moto-táxi, é como o Vereador 

Adalberto disse, vai da confusão e como a Vereadora Kácia falou, 

este não é o momento de moto-táxi, pode ser até uma Emenda 

sobre o uso da outra parte que a Kácia relatou, enfim, não se tem 

muito o que falar, o que tem é que é contra, pois, não é o momento 

disso daí. O Nobre Edil Silvio José comentou vai pedir Vista deste 

Projeto e vai dizer o porquê está pedindo Vista. Têm aqui dois 

Vereadores que são taxistas e que têm interesses próprios, então, a 

votação pode ficar comprometida, podem até votar, a Vereadora 

Kácia está entendendo o que está dizendo, podem até votar, mas, 

pode ser que fique comprometida, podem até votar, mas, terão 

problemas, então, pedindo Vista, pedem para o Jurídico, esclarece 

tudo, até para os nobres colegas não se comprometerem. O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou porque senão teriam que se 
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declarar impedidos. O Nobre Edil João Batista comentou até no 

caso, o colega Adalberto está certo assim como os demais colegas 

também é para regulamentar agora, agora, os Nobres colegas 

também podem fazer um pedido ao Prefeito pra que fiquem 

regulamentados os taxistas, aí sim, aí depois volta pra cá que nem 

a Vereadora Kácia falou, aí vêm o lado do moto-táxi, pois, não 

podem ver um lado só, têm que ver o outro lado também.  O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou já que o Vereador Silvio pediu 

Vista não vai adiantar continuar discutindo, vai colocar em votação 

o pedido de Vista. O Nobre Edil Luis Gustavo comentou é contra o 

pedido de Vista porque, eles fizeram a explanação aí, tendo 

conhecimento da categoria o Prefeito deveria ter tido o bom senso, 

sabendo que tem dois Vereadores que são taxistas e representam a 

categoria, devia ter vindo explicar isso daí, acredita que tenha 

coisas mais importantes do que estar preocupado com 

regulamentação ou criação do serviço de moto-táxi, uma vez que 

eles não conseguem nem regular o que já existe. O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou o Vereador Paulo teria que se 

declarar impedido também da Comissão, pois, deu o Parecer. O 

Nobre Edil Silvio José comentou ele deu o Parecer, é isso que está 

dizendo, está tudo errado. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou já começou errado. Comentou que iria suspender a 

Sessão por cinco minutos e isso ocorreu às vinte horas e cinco 

minutos. Retornando à Sessão às vinte horas e quatorze minutos. 

Em votação o pedido de Vista do Nobre Edil Silvio José foi o 

mesmo Negado por cinco votos contrários sendo estes dos Nobres 

Edis: Sr. Luis Gustavo; Sr. Luis Fernando; Sra. Kácia Maria; Sr. 

Paulo Roberto e Sr. Adalberto Rodrigues e os votos favoráveis 
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sendo estes dos Nobres Edis: Sr. João Batista e Sr. Silvio José. O 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou gostaria de constar também a 

sua opinião com relação à criação do serviço de Moto-táxi, sabem a 

realidade dura que os taxistas vêm enfrentando no dia a dia, 

concorrência desleal, muitas das vezes predatória com relação aos 

taxistas que exercem o serviço de táxi, mas, não tem placa pra 

poder trabalhar, outros que tem a placa de taxista e não exerce, 

então, quer dizer, uns se beneficiam pra poder obter isenção de 

impostos e não pagarem seu IPVA e outros que precisam ali tirar 

seu sustento e muitas vezes não consegue a placa do táxi. E, no 

seu ponto de vista, a criação do serviço de Moto-táxi cria uma 

concorrência desleal com o setor, fala com conhecimento de causa, 

pois, atuam na área de transporte, já foi taxista, seu pai já foi 

taxista, seu avô, seus tios, então, sabem quem é para tirar o pão de 

cada dia como o Vereador Adalberto falou, aquilo ali expressa o que 

ele disse, a realidade do serviço de táxi. Fica muito triste da 

categoria não comparecer pra poder reivindicar seus direitos, 

parabeniza o Mineiro que é o único representante que está no 

Plenário lutando por seus direitos, mas, é assim mesmo, muitos se 

omitem, mas, se beneficiam daqueles uns que impunham a 

bandeira e lutam por seus direitos. Acha que, não era o momento 

oportuno para o Executivo mandar o Projeto pra esta Casa, mas, 

em todo caso está aí e têm que discutir e falar sobre isso, então, 

quer constar sua opinião contrária a isso daqui. Em 1ª Votação foi o 

Projeto de Lei Rejeitado pelos Votos contrários: Sr. Luis Gustavo; 

Sr. Luis Fernando; Srª Kácia Maria (diz ser contra na forma que se 

encontra); Abstenções: Sr. Paulo Roberto e Sr. Adalberto 

Rodrigues; Votos Favoráveis: Sr. João Batista e Sr. Silvio José. 8) 
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Projeto de Lei nº 055/17 - de autoria do Executivo Municipal que 

“Dispõe sobre as alterações nos anexos das Leis 784/17 (LDO) E 

804/17 (PPA), em Regime de Extrema Urgência, conforme Ofício 

GP/SMAJ nº 250/17, (1ª Discussão e Votação com respectivos 

Pareceres). Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de Lei 

Aprovado por unanimidade dos presentes. 9) Projeto de Lei nº 

056/17 - de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza a 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta, mediante 

requerimento do Servidor, desconto em folha de pagamento para 

quitação de créditos tributários municipais inscritos ou não em 

dívida ativa”; (Leitura com cópia aos Edis). 10) Projeto de 

Resolução nº 013/17 - de autoria da Mesa Diretora que 

“Regulamenta o Departamento de Compras no âmbito da Câmara 

Municipal de Queluz/SP - (Leitura com cópia aos Edis). 11) Projeto 

de Resolução nº 014/17 - de autoria da Mesa Diretora que “Revoga 

a Resolução nº 007/17 e dá outras providências” - (Leitura com 

cópia aos Edis). 12) Projeto de Resolução nº 015/17 - de autoria da 

Mesa Diretora que “Revoga a Resolução nº 008/17 e dá outras 

providências” – (Leitura com cópia aos Edis). 13) Projeto de 

Resolução nº 016/17 - de autoria do Nobre Edil João Batista Ribeiro 

Filho, que “Altera o artigo 68 do Regimento Interno” - (Leitura com 

cópia aos Edis). 14) Projeto de Lei Complementar nº 007/17 - de 

autoria do Executivo Municipal que “Institui o Código de Obras do 

Município de Queluz e dá outras providências” - (Leitura com cópia 

aos Edis – por Bancada). 15) Ofício GP nº 505/17 - responde ao 

Requerimento nº 129/17, de autoria da Nobre Edil Paula Elias da 

Silva, sobre possível corte e retirada de árvore em Rua do Bairro do 

Estrela. 16) Ofício GP nº 506/17 - responde ao Ofício SV Especial 
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de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva, sobre 

agradecimentos. 17) Ofício GP nº 507/17 - responde ao 

Requerimento nº 126/17, de autoria do Nobre Edil Luis Fernando 

Paulino, sobre atendimento das solicitações encaminhadas pelo 

Poder Legislativo. 18) Ofício GP Nº 508/17 - responde ao Ofício SV 

nº 157/17, do Nobre Edil João Batista Ribeiro Filho, sobre prestação 

de serviço de Moto-táxi. 19) Ofício GP nº 511/17 - responde ao 

Ofício SV nº 159/17, do Nobre Edil Adalberto Rodrigues da Silva, 

sobre limpeza na Praça Joaquim Pereira. 20) Ofício nº 022/1 - 

responde ao Requerimento de Urgência nº 114/17, de autoria do 

Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, sobre o CRAS.  

 

21) Ofício nº SERT/GS nº 812/17 – Secretaria do Emprego e 

Relações do Trabalho, responde ao Ofício SV nº 153/17, da Nobre 

Edil Kácia Maria Nemetala Macedo, sobre Políticas de Inserção no 

Mercado de Trabalho. O Nobre Edil Silvio José solicitou cópia do 

Ofício. 22) Ofício CCA nº 6020/17 – Tribunal de Contas do Estado, 

sobre cópia de sentença publicada no DOE, quanto a Admissão de 

Pessoal Tempo Determinado – Processo TC 785/989/16 – Gestão 

Ana Bela Costa Torino - (para conhecimento dos Edis). 23) Ofício 

da SABESP nº 237/17 - responde ao Ofício SV Nº 148/17, do Nobre 

Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro, solicitação de munícipe). 24) Ofício 

GP/SMAJ nº 263/17 - para nomear Academia da Saúde do Bairro 

da Figueira, como Academia da Saúde Dr. Jefferson Mendonça de 

Oliveira - (a definir). 25) Votação Única do Parecer da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento – Referente aos Balancetes 

do Executivo Municipal aos meses de Março a Agosto/17. O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou vai dar um recesso de cinco 
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minutos, dando início este às vinte horas e trinta minutos. 

Retornando a Sessão às vinte horas e quarenta minutos. Em 

discussão e votação foi o Parecer Aprovado por unanimidade dos 

presentes. 26) Ofício do Departamento Jurídico - Em resposta ao 

pedido de providências relacionado ao Memorial Legislativo. Em 

seguida foi dado início ao Grande Expediente e com a Palavra Livre 

o Nobre Edil Luis Gustavo que cumprimentou a todos com um boa 

noite. Boa noite a todos que acompanham a Sessão pela internet, a 

todos que estão acompanhando aqui no Plenário, sejam todos bem-

vindos. Comentou que gostaria de iniciar falando a respeito de um 

desrespeito aos usuários no serviço da Saúde que, chegou ao seu 

conhecimento três reclamações dentro do mesmo setor referente 

aos carros que fazem o transporte dos pacientes que fazem 

hemodiálise, gostaria que os senhores parecem um minutinho e 

pensassem a situação tão complicada que já de tratamento 

desgastante do dia a dia, quem já teve um familiar que fez uso 

deste tratamento sabe como é sofrido. No início do ano fez alguns 

pedidos para Deputados pra que pudessem ganhar um veículo 

exclusivo para que as pessoas utilizem através do serviço de 

hemodiálise, exclusivo para eles que muitas das vezes têm que 

dividir o veículo com outros usuários e acaba que têm que estar 

aguardando o carro voltar e muitas vezes já é demorado o 

tratamento. Então, chegou ao seu conhecimento que no último dia 

dezesseis de novembro, o paciente estava em Cruzeiro por volta de 

sete horas da noite, a hemodiálise já havia terminado e o carro 

retornou para cidade de Queluz e deixou o paciente esperando, 

uma senhora que faz o tratamento já há algum tempo, inclusive, 

estava com a perna quebrada. Então, os responsáveis, a Secretária 
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de Saúde, conversar com os motoristas para terem um pouco mais 

de consideração com a população, afinal de contas, quem paga o 

salário de todos eles é esta população e, devem prestar o serviço 

de maneira adequada. E, chegou ao seu conhecimento também 

que, antes de buscar o pessoal eles fazem entrega dos motoristas 

que estão fazendo a troca de turno, o carro da ambulância sai para 

entregar funcionário e só depois vai para Cruzeiro. Inclusive, já 

pediu aos usuários para que filmem as irregularidades que 

encontrarem e lhe mande pelo WhatsApp pra poderem falar e 

também comprovar. É uma situação vulnerável e as pessoas terem 

que estar passando esse tipo de constrangimento, dá impressão de 

que estão fazendo algum favor sendo que não é, é obrigação, o 

atendimento com respeito e qualidade, tendo em vista que pagam 

por isso. Inclusive, também, outro incidente, o veículo bateu em 

Pindamonhangaba, o pessoal estava indo fazer hemodiálise em 

Taubaté, o trânsito parou, conduzia um pouco excesso de 

velocidade, então, bateu parece o carro da Promoção Social. Quer 

dizer, então, dentro da mesma semana, decorrentes reclamações, 

aonde eles deveriam estar sendo cobrados por seus superiores, 

para isso que existe o seu responsável. Então, quem é responsável 

pelos motoristas, por este setor de transporte, que se atente com a 

segurança dos usuários que, muitas das vezes têm que buscar o 

tratamento fora da cidade e acabam passando por certos 

constrangimentos. Quer também, um Requerimento de Informação 

pra Secretária de Saúde pra que a mesma envie quantas pessoas 

utilizam do transporte pra hemodiálise de Queluz e se possível, 

quem são, que quer fazer um acompanhamento de perto com essas 

pessoas pra saber como elas estão sendo tratadas e se esse 
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tratamento vai melhorar a partir de agora. 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 quer fazer outro Requerimento de Informação 

que, semana passada esteve fazendo visita no Bairro da Palha, 

alguns Vereadores estiveram no Bairro da União na outra semana, 

não pôde comparecer, esteve fazendo algumas visitas à alguns 

moradores só pra estar ouvindo ali sugestões e, ouviu algumas 

reclamações ao horário da Dentista que, parece que muitas vezes 

marca consulta às oito horas e a Dentista chega às dez horas da 

manhã pra trabalhar, aí não consegue atender a todos os pacientes 

empurra pra outro dia. Quer dizer, quer um Requerimento de 

Informação pra que informe o horário, a carga horária dela a qual 

ela tem que cumprir durante a semana e também a quantidade de 

atendimentos que ela fez durante esse ano, pra poder comparar 

com os outros PSF, pra ver se está de acordo a produção, pois, 

estão aqui pra poder cobrar e a população vem reclamar, então, 

têm que trazer ao conhecimento e cobrar as devidas melhorias. Em 

aparte a Nobre Edil Kácia Maria comentou se o Vereador Gustavo 

lhe permitisse, gostaria de fazer uma Emenda neste Requerimento 

de Informação. É que, no dia em que compareceram no Bairro da 

União, foram informados pelos moradores que, alguns precisam 

usar com urgência, de fazer uso desse serviço de Dentista e como 

ela não está lá, já aconteceu deles terem que vir aqui no CEO e, o 

CEO falar que não iria atender porque ele precisava de 

encaminhamento de alguém lá de cima e que não iria atender 

porque não era serviço deles aqui e, era serviço de dente quebrado 

ou de fazer canal e a pessoa estar morrendo de dor e ela não poder 
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ser atendida no CEO em caso de extrema com pedido de 

Informação pro CEO e solicitar que seja feito o atendimento em 

caso de urgência. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou ou 

se é real isso. É pra acrescentar no Requerimento na verdade. Em 

aparte o Nobre Edil Silvio José comentou porquê que o Nobre 

Vereador Gustavo já não pede, o colega pediu a produção. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo 

comentou pediu a carga horária e a quantidade de atendimentos. 

Em aparte o Nobre Edil Silvio José indagou, então, porque que o 

nobre colega não pede de todos para poderem saber. Continuando 

com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis Gustavo comentou pediu da 

Palha e dos outros pra poder comparar, pra fazer o comparativo. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus comentou, então, ficou o pedido 

assim, do horário da Dentista e dos atendimentos, produção de 

cada Dentista, se não podem fazer e o porquê não podem fazer. 

Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por 

unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Gustavo comentou também em relação ao Bairro da Palha, o 

relatório dos trabalhos dos Agentes no Combate à Dengue, os 

moradores estão reclamando que muitas vezes os Agentes não 

estão passando e, lá parece que tem um funcionário para fazer 

esse levantamento. Então, quer fazer um Requerimento de 

Informação também com ralação aos trabalhos dos Agentes. Em 

discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por 

unanimidade. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Gustavo comentou na Rua Corifeu de Azevedo Marques, próximo 

ao número 497 ao lado ali, encaminhar para o Fiscal de Posturas 

um Ofício, solicitando que notifique ao proprietário pra que 
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providencie a limpeza do terreno baldio, inclusive, a moradora 

reclamou de aparecimento de cobras, escorpiões, tudo ali nas 

residências vizinhas. Então, gostaria de pedir ao Fiscal de Posturas 

pra que tome as providências. Solicitou ainda uma Indicação ao 

executivo Municipal, a possibilidade de colocar um coletor de lixo 

próximo à Quadra da Palha, pois, o pessoal está descartando o lixo 

inadequadamente, então, ver a possibilidade de colocar um coletor 

de lixo lá pra que as pessoas descartem o lixo no local adequado. 

Gostaria também de encaminhar ao Jurídico pra que ele analise a 

possibilidade de incluir na Lei Orgânica do Município, a 

obrigatoriedade do Prefeito de comparecimento duas vezes por ano 

na Câmara Municipal, que ele faça um estudo e encaminhe pra esta 

Casa para votação. Gostaria de encaminhar também ao Jurídico, 

outro Projeto de Lei também, pra que ele faça um estudo e proibir 

no âmbito do Município, tanto do Poder Executivo quanto do 

Legislativo, no Município de Queluz, a nomeação de cônjuge, 

parente em linha reta, parente colateral e terceiro grau e parente 

por afinidade das autoridades do Município do Poder Executivo e 

Legislativo, com relação ao Nepotismo, enfim, quer que seja 

encaminhado pra que façam uma Lei e que seja incluído na Lei 

Orgânica do Município. E por fim, quer levantar aqui e encaminhar 

também para análise do Jurídico, que ele derrube a Portaria nº 

007/10, que ela no seu Artigo fica proibido a utilização de aparelhos 

de celulares e afins na instalação do Plenário Dr. João Monteiro da 

Silva. Hoje, essa Portaria ela vai na contramão do princípio da 

publicidade que vem do dever da divulgação oficial dos atos 

administrativos e encarta-se do exclusivo acesso à informação de 

seu interesse e da transparência na atuação do Legislativo. Como 
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os Agentes Públicos atuam na defesa dos interesses da 

coletividade, a proibição e condutas sigilosas e atos secretos é um 

corolário da natureza funcional da coletividade, portanto, a 

publicidade dos atos administrativos constitui medidas voltadas à 

vontade da Administração Pública divulgando os conteúdos para o 

conhecimento público, tornar legível o conteúdo do ato e 

desencadear produção de efeitos dos atos administrativos e permitir 

o controle da legalidade e do comportamento. Então, quer 

encaminhar para o Jurídico e dizer também que, analisado por um 

Advogado que abdicar atendimento interno da Câmara e 

impossibilitar a iniciativa do Presidente, o ato é ilegal, colocaria o 

ato administrativo, portanto abaixo da Lei e no topo das normas 

Jurídicas está na Constituição Federal que, na esfera pública 

determina que direito de imagem dos que exercem Cargo Público é 

muito menor. Gostaria de reforçar também, que o Plenário da 

Câmara é um espaço público, o que possibilita gravações que, se 

fosse filmar o gabinete de um Vereador, por exemplo, precisaria de 

uma autorização, mas, do Plenário que tem Audiência Pública não é 

constrangimento, inclusive, todo cidadão tem o direito de 

acompanhar a Sessão. Então, quer constar aqui e pedir ao Jurídico 

para que tome as providências. No mais, agradeceu pela Palavra 

Livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra 

Livre o Nobre Edil Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos 

com um boa noite. Comentou primeiro vai parabenizar o Prefeito 

porque duas obras dele, na Figueira está bem adiantada, como a 

academia ao ar livre e se os colegas puderem fazer uma visita, 

muito bem elaborada e de primeira que está saindo lá. E a outra 

obra dele, pois esteve no Alto do Ginásio uma obra que será feita 
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dos animais, com a colocação de piso e está bem adiantado e 

esteve com os pedreiros, muito legal e estão de parabéns. 

Aproveitou para fazer um pedido e veio através de pais e de alguns 

policiais, para que o Conselho Tutelar mande para nós os horários e 

seus plantões que ficam e seus telefones, pois se tem um problema 

tem um policial militar e saber quem está de plantão, bem como os 

pais também e sabem quem está de plantão, principalmente no 

sábado e domingo quem está de plantão no Conselho Tutelar, 

porque Queluz sai na rua está complicado. A polícia aborda um de 

menor, não sabe como está o que é, por isso gostaria que o 

Conselho Tutelar mandasse para nós aqui quem está de plantão ou 

uma planilha deles saber como funciona. Em aparte o Nobre Edil 

Luis Gustavo comentou que o telefone dos Conselheiros fica com 

os Conselheiros de plantão, tem escala e o telefone tem na 

Delegacia, quando tem ocorrência ou acompanhamento fica o 

telefone. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Adalberto 

Rodrigues solicitou que mandem para cá, pois não tem nada deles, 

já solicitou ao Conselho no passado e não podemos deixar passar, 

está correndo muito frouxo os de menor aqui em Queluz, precisa 

atuar e ir nos bairros, esteve na porta do baile e não viu nenhum 

Conselheiro Tutelar e viu gente de menor com garrafinha de bebida 

para cá e para lá e quer que envie o telefone, tem lá e quer aqui na 

Câmara. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo 

Roberto que cumprimentou a todos com um boa noite. Falam de 

Saúde e gostaria de fazer um Requerimento ou Ofício o que for 

melhor para convocação ou convidando a Secretária Municipal de 

Saúde para que na próxima Sessão dia 04/12, para esclarecimento 

sobre a Saúde de nossa Queluz, será melhor para nós Vereadores 
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ela presente aqui. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou 

que tem Audiência Pública aqui de três em três meses sobre a 

Saúde. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou que pode, se 

o Vereador pedir ao Presidente para convocar ou Requerimento ou 

Ofício. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo 

Roberto comentou que quer convocar a Secretária para 

esclarecimentos sobre a Saúde e nem tudo depende dela, mas, 

poderá nos dar uma posição em relação ao Bairro da União, pois a 

convite dos moradores fomos muito bem recebidos e provavelmente 

na próxima Sessão vão estar aqui, e o pedido deles é somente 

Saúde, e como é um bairro muito distante entendemos e 

compreendemos a dificuldade que existe no Bairro União e nós 

estamos aqui perto do Pronto Socorro, médico, da enfermeira, 

socorro imediato temos na cidade  e lá em cima é difícil, não tem 

condução, ambulância e então vamos conversar com a Secretária e 

os Vereadores. O Nobre Presidente Carlos Mateus colocou o 

Requerimento em votação, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Paulo Roberto apresentou um outro Requerimento para 

o bairro Nova Queluz, da passarela (túnel) que sai no almoxarifado, 

e para sua pessoa é um descaso, muita sujeira, escuro e por isso 

pede que o Executivo coloque dois refletores, um de cada lado, pois 

é um ponto de droga, prostituição, assalto e muita sujeira e os 

moradores pediram, e pelo menos seja colocado os dois refletores e 

a necessidade também é de limpeza, pois ali facilita o tráfego de 

pessoas que residem no bairro. Em votação foi o Requerimento 

aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto comentou que ali em 
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frente à Igreja São Benedito, gostaria que fosse feito um 

Requerimento a pedido dos moradores daquele setor porque ali, já 

existia uma tartaruga. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou 

ainda existe, tem duas ali. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Paulo Roberto comentou na tartaruga foram feitos 

paralelepípedos, então, os motoristas não estão respeitando, 

pediria para refazer as tartarugas. Em discussão e votação foi o 

Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Paulo Roberto 

comentou que gostaria de solicitar mais um Requerimento, ali na 

casa do, tem como ponto de referência a residência do Zacarias 

policial conhecido como soldado Palma, ali, já tem os postes e se 

não se engana foi na Gestão do José Celso e, o pedido foi pra que 

coloquem tela naquele setor porque, logo abaixo fica a pista que vai 

pra São Benedito e Areias. Então, esses dias agora caiu uma 

criança ali e, podia ter acontecido o pior e não aconteceu porque 

Deus protegeu. Mas, está pedindo neste Requerimento que coloque 

somente a tela, pois, já existe os postes e vai facilitar mais ainda a 

colocação dessa tela. Em discussão e votação foi o Requerimento 

Aprovado por unanimidade dos presentes. No mais agradeceu pela 

Palavra Livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a 

Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria cumprimentou a todos com 

um boa noite. Comentou que tendo em vista uma dúvida que foi 

levantada pelos moradores da cidade e a um certo tempo também 

vem observando, gostaria de pedir um Requerimento de Informação 

para o Executivo, dos horários que o Diretor de Esporte trabalha 

porque, não encontram ele lá na Secretaria de Cultura que é o local 

onde ele trabalha, então, gostaria de saber por favor se ele está 
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cumprindo os horários porque, existe um cargo de Comissão e de 

confiança e, alguns Secretários não puderam ter dois serviços que 

não havia compatibilidade de horário porque, ficar no Município 

todos os dias e o dia inteiro pra acompanhar a população nos 

projetos do esporte, ouvir a população que alguns estão tentando e 

não estão conseguindo, então, por favor. Em discussão e votação 

foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 

Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria 

comentou que gostaria de fazer uma Indicação, como foram no 

Bairro da União semana passada e, tendo em vista que na outra 

semana indicou para a Prefeitura a possibilidade de enviar o 

parquinho para o Bairro da Figueira e este foi doado, como tem 

outro, se for possível o Prefeito doar para o Bairro da União um dos 

parquinhos que foram doados para o Município, por favor. 

Comentou ainda que gostaria também de indicar que, nessa 

conversa com relação a área da Saúde no Bairro da União, esta 

Vereadora propôs aos moradores e gostaria que fosse levado até a 

Secretária de Saúde, se há possibilidade de marcar uma vez por 

semana, por exemplo, de início, se ela tiver uma outra proposta, por 

exemplo, cinco horas da manhã ele vai e passa a Secretaria de 

Saúde vai pegar todos os moradores do Bairro da União e as 

consultas vão ser agendadas todos os dias tal, Pediatra, 

Cardiologista, Ginecologista, vai e pega os moradores do Bairro da 

União trás e eles fazem todas as consultas que deverão ser feitas, 

comunica todo mundo e leva de volta, pra pelo menos facilitar a 

vida dos moradores do Bairro da União enquanto tiver esse 

problema de que tem médico que não tem, que não está indo que 

não está cumprindo, então, essas são reclamações dos moradores 
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de lá e eles concordaram, se for possível viabilizar esse tipo de 

condução pelo menos por enquanto uma vez por semana já ajuda. 

Comentou ainda que um morador do Bairro Recanto dos Pássaros, 

ele lhe pediu e, gostaria de requerer à Elektro com cópia ao 

Executivo que, se há possibilidade de colocar um poste de luz no 

meio da praça porque só tem um e ele está virado pra Rua, aí, uso 

de drogas, namoradinhos, o pessoal que mora ali estão 

incomodados com isso, se tiver um no meio ilumina bem mais a 

praça e inibi um pouco esses tipos de coisas pra lá, se for possível 

por favor, oficiar à Elektro e cópia ao Executivo. Gostaria também 

de fazer um Requerimento no mesmo sentido do Vereador 

Adalberto, que foi observado por esta Vereadora e acredita que 

tenha sido observado também por outros Vereadores, que está 

tendo baile toda sexta-feira no Caneco e aos sábados também 

voltou, o que não deixa de ser ruim para os moradores da cidade 

que tem um lazer, mas, à muitas reclamações com relação à 

entrada de menores nesses bailes e a ausência do Conselho 

Tutelar. Gostaria que fosse encaminhado um Requerimento ao 

Conselho Tutelar com cópia para o Executivo, pro Conselho 

Municipal responsável por essa área que tem participação dos 

Munícipes e pro Ministério Público pra possibilidade de combater a 

entrada de menores de dezesseis anos e a entrada de dezesseis a 

dezoito acompanhado dos pais ou alguém responsável da família, 

pra tentar melhorar a situação, tendo em vista que os menores 

estão entrando nesses bailes e não estão tendo controle, ou vende 

ingresso depois chega na porta e fala que menor não pode entrar, 

então, está complicado, enfim, pra ter uma fiscalização um pouco 

melhor, por favor, pode ser através de um Requerimento de 
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Informação com cópia para todos os quais falou. Em discussão e 

votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade. 

Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria 

comentou por último, tem uma árvore, espécie de uma mangueira 

que, quando pega a estrada pra ir para Areias, ali perto da casa do 

taxista senhor Tião Laurentino, está com risco de cair, os 

moradores já pediram e não foram ver esta árvore, então, gostaria 

de solicitar um Ofício para a Secretaria de Meio Ambiente pra Diana 

também que ela é, se há possibilidade de fazer um estudo pra 

cortar esta árvore de lá porque está no barranco e os moradores 

têm medo de que uma hora aquilo lá caia no meio da estrada, se for 

possível, tirar aquela árvore de lá por favor. Em aparte o Nobre Edil 

Silvio José comentou é fruta, pode ser cortada. Continuando com a 

Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria comentou parece que já 

chamaram a ela lá parece que não podia, então, os moradores 

pediram pra que se pudesse falar aqui na Câmara. Em aparte o 

Nobre Edil Silvio José comentou a árvore frutífera pode ser cortada, 

não precisa de autorização não e ela não está em extinção. 

Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria 

comentou só gostaria disso, pois, parece quer já chamaram a Diana 

lá e a mesma disse que não podia cortar por estar numa área, 

então, realmente não entendeu, chamaram ela lá e ela falou que 

não podia tirar. Em aparte o Nobre Edil Silvio José comentou 

acredita que, como ali embaixo tem a Rodovia, tenha que pedir para 

o Corpo de Bombeiro vir cortar, acha que é isso que está 

acontecendo, vão ter que interditar a pista pra poderem cortar. 

Continuando com a Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria 

comentou, talvez, se puderem mandar um Ofício pra Diana pra ver 
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o que está acontecendo. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou ser por Requerimento. Em discussão e votação foi o 

Requerimento Aprovado por unanimidade. Continuando com a 

Palavra Livre a Nobre Edil Kácia Maria agradeceu pela Palavra 

Livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra 

Livre o Nobre Edil João Batista que cumprimentou a todos com um 

boa noite. Comentou que gostaria de pedir ao Senhor Presidente 

pra que oficiasse à Engenheira Paula pra que faça a roçada na 

entrada daquele túnel que sai lá na Escola Arco-Íris e no bairro da 

Nova Queluz, o mato está crescendo e pediram pra dar uma roçada 

lá. Também, gostaria de oficiar ao amigo Magno, pela volta do 

evento de Motos na sexta-feira passada que, graças a Deus já está 

de retorno pra Queluz, ficou esse tempo todo afastado, mas, está 

de volta e crê também e parece que mês que vem ele fará outro 

evento. No mais agradeceu pela Palavra Livre e desejou a todos um 

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

Fernando que cumprimentou a todos com um boa noite. Solicitou 

um Requerimento referente ao Tac do Ministério Público com 

relação à concessão de Ponto de táxi aqui no Município de Queluz, 

a questão de espera, como que é o procedimento. Em discussão e 

votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade dos 

presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Fernando comentou gostaria também, já fez esta solicitação ao 

Executivo e como não foi atendido uma coisa bem simbólica e 

simples, de dois cestos de lixo aqui na Rua Mário Fabri em frente 

ao seu Zé Maria e, os moradores estão cobrando, pois, os lixos, as 

sacolas, os cachorros estão rasgando as sacolas e está dando mal 

cheiro e ali tem bastante crianças e, o Prefeito não atendeu uma 
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coisa bem simples que são dois cestos, dois tambores. Então, 

gostaria de reiterar de novo ao Prefeito este pedido, se possível 

fazer alguma coisa por esse pessoal que está reivindicando porque, 

vieram atrás deste Vereador, lhe cobraram e pediram pra chegar 

aqui e refazer o pedido porque, se fosse um gasto grande para o 

Município, um valor exorbitante, até concordaria, mas, é uma coisa 

bem simbólica, bem prático e que poderia atender assim rápido, 

não é uma coisa que gasta, são dois tambores simples, então, 

gostaria de reiterar o pedido novamente para o Executivo, pois, não 

é para sua pessoa e nem para os colegas Vereadores e sim para os 

moradores e, o Prefeito deveria dar uma prioridade pra isso pra 

poder ajudar também a população. O Nobre Presidente Carlos 

Mateus indagou ao Vereador Luis Fernando, seria Indicação ou 

Requerimento. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Fernando comentou pode ser um Requerimento ou uma Indicação 

porque, já foi feito e até agora não teve nenhum resultado. Em 

discussão e votação foi o Requerimento Aprovado por unanimidade 

dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Luis 

Fernando comentou como, por exemplo, o Vereador Adalberto 

também já falou do Caneco, a Vereadora Kácia também falou, 

esteve com os moradores, inclusive, no domingo e, eles estão 

reivindicando que o Executivo, como é local de baile, aquele 

barulho está incomodando a vizinhança de madrugada e tem 

pessoas de idade ali na região, então, que fosse colocado um 

acústico ali pra inibir um pouco esse barulho que sai porque, está 

insuportável o barulho de madrugada, uma, duas horas da manhã. 

E, eles reivindicaram, foram até umas pessoas de idade já que 

vieram falar pra que este Vereador pedisse ao Prefeito pra colocar 
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um acústico lá no Caneco porque, não poder ter um barulho 

daqueles, a Lei não permite, dez horas da noite se o barulho estiver 

incomodando os vizinhos, a Policia Militar pode ser acionada pra 

poder parar o barulho, isso não pode, os vizinhos não são 

obrigados à aguentar o barulho e, nesta região do centro tem 

bastante pessoas de idade, então, umas cinco ou seis pessoas 

falaram para este Vereador quando estava chegando na cidade, 

pediram pra que reivindicasse isso ao Executivo, pra que ele 

colocasse um acústico dentro do Caneco pra poder aliviar um 

pouco o barulho porque, este barulho está indo para as Ruas, que 

se ele fechar ali, porque na maioria das cidades grandes tem salão 

de baile dentro da cidade que são colocados esses acústicos, que 

inibi o barulho do som pra fora. No mais agradeceu pela Palavra 

Livre e desejou a todos um boa noite. Em seguida com a Palavra 

Livre o Nobre Edil Silvio José que cumprimentou a todos com um 

boa noite. Comentou que fez aqui e infelizmente veio a falecer o 

Fernandão, ele foi Vereador aqui nesta Casa de Leis, então, pediu 

para que a secretaria fizesse uma Moção de Pesar em nome de 

todos os Vereadores (realizou a leitura da mesma). Comentou que 

assinou e pede aos nobres Vereadores que assinem e aprovassem 

essa Moção de Pesar ao ex Vereador desta Casa de Leis. Essa 

Moção é justa, ele trabalhou por quatro Mandatos, lutou e, teve o 

prazer de estar com ele um Mandato só, mas, ele era um homem 

inteligente, um homem que ajudava muito as pessoas, então, ele 

teve o trabalho dele aqui dentro desta Casa de Leis com garra e, é 

isso aí, todos estão aqui de passagem e a pessoa, é muito fácil falar 

do Vereador, mas, estar aqui nesta Casa não é fácil não, aqui o 

Vereador é ruim, é odiado e é amado, fala mal dos Vereadores é 
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muito fácil. E, falaram mal do Fernandão, falaram mal de tantos 

políticos que passaram aqui em Queluz e também no Brasil inteiro, 

mas, o Fernandão merece esta Moção de Pesar aqui da Câmara, 

gostaria que o Nobre Presidente a colocasse em votação. Em 

discussão a Moção de Pesar o Nobre Edil Luis Gustavo comentou 

também gostaria de constar suas palavras aqui nessa bonita 

homenagem, iniciativa do Vereador Silvio, simplesmente um relato 

daquilo que o Fernandão foi dentro do Município de Queluz que, vai 

estar eternizado dentro dos corações dos Queluzenses tendo a 

grandeza não só no tamanho, mas, como homem, como cidadão, 

que veio e representou muito bem aqui durantes esses quatros 

Mandatos. Então, é um exemplo para estes Vereadores que ele 

deixa, as coisas boas e, o principal exemplo que ele deixa é a 

amizade, a sinceridade, aquele grande coração que o Fernandão 

tinha, então, queria constar sua opinião e no final uma grande salva 

de palmas ao Fernandão (aplausos). Em discussão e votação foi a 

Moção de Pesar Aprovada por unanimidade dos presentes. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou 

que infelizmente, perderam mais Queluzenses neste último final de 

semana, fez também uma Moção de Pesar para o senhor José 

Geraldo da Silva (realizou a leitura da mesma). Pede aos Nobres 

Vereadores também, como estão acostumados a fazer para todos 

os Queluzenses que partem para o céu, uma Moção de Pesar para 

a família, então, gostaria que todos participassem assinando, fez, 

mas, está em nome de todos os Vereadores. Em discussão e 

votação foi a Moção de Pesar Aprovada por unanimidade dos 

presentes. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio 

José comentou tem uma informação, mas, não sabe se é 
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verdadeira, gostaria de confirmar com o Vereador Gustavo se foi o 

irmão da Cristiane sua tia quem faleceu. Em aparte o Nobre Edil 

Luis Gustavo comentou que não, quem faleceu foi o Evandro. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou 

não estava em Queluz, mas, é outro também que precisam fazer a 

Moção de Pesar, aproveitar, fazer a Moção de Pesar a todos os 

familiares, pra que continuem assim, mostrar que sofrem com eles 

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

por unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Silvio José comentou que gostaria de fazer um Ofício ao 

Diretor do Departamento de Trânsito o Levi Moreira, que ficou 

sabendo que pediram para comprar as placas pra arrumar o trânsito 

da cidade e está nas mãos dele adquirir e ele não tomou nenhuma 

providência até agora, então, mandar um Ofício pra ele 

perguntando o porquê que não adquiriu essas placas que tanto 

estão precisando, o trânsito está horrível, está congestionando e, 

congestiona na cara dele na porta da Prefeitura, qual é o problema? 

É o dinheiro? Lhe falaram que não é o dinheiro, que ele está 

esperando tomar providência pra poder fazer, então, vai 

encaminhar este Ofício ao Levi perguntando qual é o problema e o 

porquê que não conseguem adquirir essas placas. O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou pra concluir aquela mudança. 

Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo comentou o Levi faz parte 

também do Departamento de Compras, não é melhor um 

Requerimento de Informação? É só uma sugestão, daí ele já 

responde o requerimento. Continuando com a Palavra Livre o Nobre 

Edil Silvio José comentou se for por Ofício ele também vai ter que 

responder, mas, pode ser feito um Requerimento direto ao Diretor 
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de Trânsito. Em aparte o Nobre Edil Luis Gustavo comentou 

perguntando também se vai haver necessidade de Procedimento 

Licitatório, se o Vereador Silvio puder por essa Emenda no 

requerimento. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio 

José comentou que sim. Em discussão e votação foi o 

Requerimento Aprovado por unanimidade dos presentes. 

Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou 

pra terminar, escutou alguns dos colegas falando sobre a Dengue, 

graças a Deus ela deu um tempo em nossa cidade, pelo menos não 

ouviu falar até agora. Votou a favor até do Requerimento porque é 

importante, mas, veem, não defendendo, falando o que pensa e que 

acha que é verdade, têm visto eles trabalharem, eles têm passado. 

O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou na Porteira vê 

também. Continuando com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José 

comentou, então, votou a favor porque quanto mais informação 

melhor, mas, tem visto eles trabalhando e acha que devem falar o 

que estão vendo porque, porque senão, fica um mal-estar e podem 

muitas pessoas e veem um ou outro não trabalhando é uma coisa. 

Mas, acredita que a maior parte está trabalhando e é até motivo de 

falar que graças a Deus não ouviram falar de nenhuma Dengue em 

nossa cidade. Em aparte o Nobre Edil João Batista comentou tem 

visto sim, anda bem por aí e tem visto eles trabalharem sim, pode 

ser um acaso que não tenham visto eles trabalhando. Em aparte o 

Nobre Edil Luis Gustavo comentou o caso que citou, foi uma 

reclamação pontual do Bairro da Palha, então, trouxe ao 

conhecimento dos Nobres Pares aqui, vendeu o peixe que lhe 

trouxeram, pelos próprios moradores. Então, acha importante e 

informação é sempre válida e se puderem complementar, pedir para 
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eles encaminharem os índices dos últimos quatro anos para 

poderem acompanhar se está havendo, com essa eficácia nesse 

combate do trabalho é importante também. Em aparte o Nobre Edil 

João Batista comentou principalmente lá no bairro. Continuando 

com a Palavra Livre o Nobre Edil Silvio José comentou é o que está 

falando, não ouviu falar nada, mas, votou a favor e é a favor do 

Requerimento, o Vereador Gustavo vai só complementar o 

Requerimento dele, só complementando. Em aparte o Nobre Edil 

Luis Gustavo comentou é isso. Continuando com a Palavra Livre o 

Nobre Edil Silvio José comentou no mais gostaria de agradecer pela 

Palavra Livre e desejou a todos um boa noite. O Nobre Edil Luis 

Fernando comentou sobre o assunto do Caneco, gostaria que fosse 

como Requerimento e não Indicação, por causa das pessoas de 

mais idade, ficar mais postulado o Requerimento, junto ao 

Executivo. Em discussão e votação foi o Requerimento Aprovado 

por unanimidade dos presentes. Continuando com a Palavra o 

Nobre Edil Luis Fernando comentou e por último gostaria de pedir 

um Requerimento de Informação para ser encaminhado à 

Secretária de Saúde, pra que a mesma informe qual foi a OSS 

vencedora da Licitação agora, que terá uma nova etapa e o grupo 

que irá comandar a Santa Casa, isso é muito importante pra todos 

aqui, então, gostaria que ela lhe informasse qual Empresa que foi 

concluída e que ganhou a Licitação. O Nobre Edil Silvio José 

indagou ao Nobre Vereador Luis Fernando, a Secretária de Saúde 

não virá aqui na Câmara. Continuando com a Palavra o Nobre Edil 

Luis Fernando comentou isso ainda vai depender do Presidente 

solicitar a presença dela aqui. O Nobre Presidente Carlos Mateus 

comentou já está solicitado. Continuando com a Palavra o Nobre 
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Edil Luis Fernando comentou, agora, ela pode responder no dia 

sobre a Licitação, não tem problema. O Nobre Edil Silvio José 

comentou daí fazem, ficam mandando muitos Requerimentos aí não 

tem tempo, cada um dos Vereadores, já que chamou ela, o 

Presidente falou que vai chamá-la, cada um faz uma lista do que 

precisa perguntar. Continuando com a Palavra o Nobre Edil Luis 

Fernando comentou, então, colocasse uma Emenda nesse 

Requerimento dando ciência do que ela vai dizer para estes 

Vereadores, qual a Empresa que ganhou, pois, quer saber, a 

população, a Saúde é uma área atuante no Município principal e, a 

principal coisa é a Saúde, então, ela tem sim que explicar pra que 

todos fiquem a par para poder explicar. O Nobre Edil Silvio José 

comentou não está dizendo que ela não precisa explicar, está 

falando que já que ela vai vir aqui, pra poderem perguntar direto 

para ela, fazer uma listinha. A Nobre Edil Kácia Maria comentou 

gostaria que o Nobre Presidente lhe tirasse uma dúvida, vai ser 

solicitado que a Secretária de Saúde para esclarecer algumas 

dúvidas, como não terão mais nenhuma Sessão, esse pedido será 

que se encaixa nesse período Legislativo ou, não vão conseguir pra 

esse período Legislativo e sim só pro ano que vem? O Nobre 

Presidente Carlos Mateus comentou esclarecer né, acha que ela 

não vai se negar a vir. A Nobre Edil Kácia Maria comentou é só por 

causa da questão de prazo, de enviar o Ofício, marcar o dia, é só 

isso que está questionando, porque daí se caso ela não vir. O 

Nobre Presidente Carlos Mateus indagou Ofício e Requerimento 

são três dias não é, para entregar. A Nobre Edil Kácia Maria 

comentou assinando a convocação já vai amanhã, vai ser 

convidada para o dia quatro de dezembro às dezenove horas, 
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porque daí, se não conseguir trazer ela aqui dentro deste período 

Legislativo, aí poderia mandar o Requerimento do Vereador 

Fernando só para poderem ficar sabendo antes do recesso. O 

Nobre Edil Silvio José comentou o Requerimento tem direito a 

quarenta e cinco dias pra resposta.  O Nobre Presidente Carlos 

Mateus comentou acha que ela não vai se negar a vir. A Nobre Edil 

Kácia Maria comentou que tudo bem, só queria tirar dúvida mesmo. 

O Nobre Presidente Carlos Mateus indagou mas faz o 

Requerimento ou não faz. Continuando com a Palavra o Nobre Edil 

Luis Fernando comentou faz o Requerimento, assim fica mais 

documentado, por via das dúvidas se ela vir antes ou se não der, 

pelo menos fica mais seguro. Em discussão e votação foi o 

Requerimento Aprovado por unanimidade. Continuando com a 

Palavra o Nobre Edil Luis Fernando comentou que nos mais é só, 

pede desculpas por ter interrompido e fazer esses dois pedidos, 

obrigado a todos. Em seguida com a Palavra Livre o Nobre 

Presidente Carlos Mateus cumprimentou a todos com um boa noite. 

Volta a falar aquilo que vem falando desde o começo do ano, os 

Vereadores são presentes e veem aqui nas solicitações de 

Requerimentos, Indicações e, Requerimentos pra saber o 

andamento das coisas e passar para o pessoal o que passa e, isso 

está mais do que provado que os Vereadores não estão parados. 

Em relação até o Bairro da União gostaria de ressaltar porque, foi 

feito alguns pedidos aqui como o seu Paulo, Drª Kácia, quer deixar 

claro também que à algumas semanas atrás este Presidente, o 

Vereador João Batista, o Vice Prefeito, Vereador Adalberto, também 

passaram lá, conversaram com o pessoal, passaram no Posto de 

Saúde, na Escolinha, inclusive, tem até Indicações do nobre colega 
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João Batista em relação ao forro, pintura, a parte do esgoto, isso 

tudo, querendo ressaltar aqui que estes Vereadores também 

estiveram lá à algumas semanas atrás. E, também, ressaltar que o 

Vereador João Batista junto ao Prefeito esteve também na 

Prefeitura de Resende conversando com o Diogo que também 

parece que, é fruto do Bairro da União, a união entre as duas 

cidades. O Nobre Edil João Batista comentou esteve com o 

Vereador Reginaldo e foi constatado por ele que o que puder eles 

vão ceder um Médico Clínico Geral uma vez por semana, vão ceder 

Oftalmologista de quinze em quinze dias aqui em Queluz e vão 

ceder um mil e quinhentos blocos e as telhas também, isso é o que 

foi falado em sua reunião com o Reginaldo. Continuando com a 

Palavra Livre o Nobre Presidente Carlos Mateus então, está todo 

mundo atuante, inclusive, não deixou de falar porque o Vereador 

João Batista é de lá e viu que ele esqueceu de falar na palavra dele. 

Mas, deixar claro que é um bairro distante e acha que é o mais 

prejudicado e, mas, ressaltar que estão todos atentos, não só aqui 

em Queluz, como lá também. No mais é isso, Vereador do bem, 

não deixar que essa essência de verear em função do povo mude, 

que esse é o objetivo de todos e é o porquê estão aqui, o propósito 

é servir a população, somente a população, cada um com as suas 

possibilidades enquanto cidadão, servidor, Vereador e o Executivo, 

sabendo que todo mundo faz parte desta mesma engrenagem, 

saber que tudo que tem a mão de todo mundo junto pra o bem é 

muito melhor, se todo mundo trabalhar com uma só intenção, um só 

objetivo, de servir a população não tem como dar errado. Então, 

gostaria de ressaltar isso aqui e parabenizar os Vereadores pela 

preocupação em fazer aquilo que prevaleça nestes quatro anos de 
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Gestão. No mais é isso, um boa noite a todos. Convocou a todos os 

Vereadores presentes para a 64ª e 65ª Sessão Extraordinária de 

20/11/17 – Após a 18ª Sessão Ordinária - *Projetos de Resolução nº 

013 – 014 e 015/17 e *Projeto de Lei Legislativo nº 024/17. Em 

discussão e votação foi a Convocação Aprovada por unanimidade 

dos presentes. Anunciou ainda a 19ª Sessão Ordinária de 04/12/17 

– (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 18ª Sessão Ordinária. No mais agradeceu e desejou 

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

Silva, em 20 de novembro de 2017, às vinte e uma horas e 

cinquenta minutos.  

Presidente: 

1º Secretário: 


