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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

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

dezoito, às dezenove horas e sete minutos, na Sala das 

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

Sessão Ordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, 

na 17ª Legislatura do Segundo Período Legislativo (anuênio), 

sob a Presidência da Senhora Paula Elias da Silva e 

Secretariada pelo Nobre Edil João Batista Silva Ribeiro (1º 

Secretário), com o comparecimento dos seguintes Vereadores: 

O Sr. Luis Gustavo Silva Ribeiro, Silvio José Bueno, Carlos 

Mateus Gomes Garcez, Kácia Maria Nemetala Macedo, o Edil 

Adalberto Rodrigues da Silva, e os Edis – Paulo Roberto da Silva 

e o Edil Luis Fernando Paulino. Em seguida, foi colocada em 

discussão e votação a Ata da Primeira Sessão Ordinária de 

05/02/18, sendo esta, aprovada nominalmente e por 

unanimidade. Após, no Pequeno Expediente foram 

apresentados: 1) REQUERIMENTO Nº 013/18, de autoria 

do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva- Assunto: Inserção 

de redutor de velocidade Av. José Messias de Paula França 

Destino: Executivo Municipal. Em discussão o Nobre Edil 

autor cumprimentou a todos e comentou que foi procurado 
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por uma senhora no bairro da Figueira e apresentou esta 

situação de risco perto do Postinho e Sabesp, porque ali no 

bar do Genésio ali tem uma tartaruga e dali para frente 

não tem mais e a velocidade ali, as pessoas abusam um 

pouco tanto carro como moto; e não somente as famílias 

que moram naquele setor, também as que moram perto do 

Postinho e demais cidadãos e com abaixo assinado lhe 

procuraram e mais que justo, o Prefeito na possibilidade 

possa construir ali um redutor de velocidade dando 

tranquilidade e segurança para as pessoas ali. O Edil Silvio 

Bueno indagou no aparte da tartaruga em frente ao 

Genésio e tem um quebra-mola em frente à Canção Nova; 

e depois outro quebra-mola na Figueira. O Edil Adalberto 

Rodrigues comentou que esse onde o colega Paulo fala é em 

frente o Posto de Saúde da Figueira lá embaixo. O Edil 

Silvio Bueno comentou que pode fazer um que sobe lá para 

a Quadra Coberta, então é uma boa e está de pleno acordo. 

Em discussão e votação foi o Requerimento aprovado 

nominalmente e por unanimidade; 2º) 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”. Em 2ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 056/18, aprovado 

e com o voto contrário da Nobre Edil Kácia Maria 

Nemetala Macedo e nominalmente; 3º) 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”. O Edil Luis Fernando 

solicitou vista do Projeto para um estudo melhor, sendo 

aprovado nominalmente e por unanimidade; 4º) 

PROJETO DE LEI Nº 003/18, de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o Município a disponibilizar 

veículos para o transporte de estudantes mediante o 
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pagamento de preço público e dá outras providências”, em 

conformidade com o Ofício GP/SMAJ nº 032/18. Foi 

realizada a leitura dos Pareceres e em seguida foi colocado 

em 1ª discussão e votação, onde o Edil Silvio Bueno 

comentou que o Projeto é muito bom e ajuda os munícipes 

a estudar, os estudantes para a faculdade do Estado de São 

Paulo e Rio, pois com a passagem é muito mais gasto O 

Edil Luis Fernando comentou que vai favorecer bastante 

os estudantes e está de pleno acordo com o Projeto; sendo 

aprovado nominalmente e por unanimidade; 5º) 

PROJETO DE LEI Nº 004/18, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera o Artigo 4º da Lei Municipal nº 

587/13”, em conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 

31/18. Foi realizada a leitura dos pareceres e em 1ª 

discussão o Nobre Edil Silvio Bueno comentou que esse 

projeto vem a beneficiar o Asilo, pois já passam por uma 

dificuldade muito grande e esse projeto é mais que justo e 

nenhum de nós sabem o dia de amanhã está de pleno 

acordo, num Projeto que pode beneficiar o Asilo. Em 1ª 

discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 004/18, aprovado 

por unanimidade e nominalmente; 6º) PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 002/18, de autoria do Executivo 

Municipal que “Altera o Artigo 6º da Lei Complementar nº 

007/17”, em conformidade com o Ofício GP/SMAJ Nº 

030/18- R.U. Em 1ª discussão o Nobre Edil Silvio Bueno 

comentou que esse Projeto é da taxa do lixo e houve uma 

falha no documento anterior e apenas querem a correção. 

Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de Lei 

Complementar nº 002/18 aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 7º) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 003/18, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 

(trinta e seis) horas de descanso para os servidores públicos 

municipais e dá outras providências”, em conformidade 

com o Ofício GP/SMAJ Nº 032/18. Em 1ª discussão o Nobre 
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Edil Silvio Bueno comentou ser um direito do trabalhador 

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

Complementar nº 003/18 aprovado nominalmente e por 

unanimidade; 8º) LEITURA DO PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 001/18, de autoria da Nobre Edil Kacia 

Maria Nemetala Macedo, que “Dispõe a obrigatoriedade 

da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção 

de acidentes a pelo menos um funcionário das escolas, 

creches ou centros de educação infantil instalados no 

Município de Queluz”; 9º) LEITURA DO PROJETO DE 

LEI Nº 008/18, 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- em Regime de Extrema 

Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ Nº 036/18”; 10) 

LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 005/18, de autoria 

do Executivo Municipal que “Dispõe sobre o Plano de 

Demissão Voluntária – PDV, para os funcionários públicos 

municipais aposentados e dá outras providências” – 

Regime de Urgência, conforme Ofício GP/SMAJ Nº 037/18; 

11) LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 006/18, de 

autoria do Executivo Municipal que “Disciplina a dispensa 

de juros e multas de débitos fiscais relacionados ao IPTU, 

ISSQN e Taxas Municipais nas situações e condições que 

especifica”- R.U., conforme Ofício GP/SMAJ Nº 038/18;12) 

LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 009/18, de autoria 

do Executivo Municipal que “Altera os Artigos 1º e 2º da 

Lei Municipal nº 754/17” – R.E.U. – conforme Ofício 

GP/SMAJ Nº 040/18. Em seguida, foi dado início ao 

Grande Expediente e com a Palavra Livre o Edil Paulo 

Roberto que cumprimentou a todos e apresentou um 

Requerimento solicitando um braço de luz na Estrada SP 

54, próximo ao bar do Sr. Walter (falecido), na virada, 

local muito escuro, e os moradores do pedaço avisaram do 
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problema, tem poste querem o braço. A Presidência 

comentou que quando sai da Dutra, passa pelo Viaduto 

está tudo escuro e já fez uma solicitação e nem foi pela 

Câmara e sim pela Nova Dutra dar uma olhada; ali está 

havendo assalto e essa semana mesmo o Gerente do Graal 

foi assaltado ali, a escuridão ali está total; tanto no que vai 

como subir para o Estrela também. O Edil Paulo Roberto 

comentou que da Graal já tem um poste então se pede para 

colocar dos dois lados. Em votação foi o requerimento 

aprovado por unanimidade e nominalmente. Continuou o 

Edil Paulo Roberto solicitando e não sabe se já tem 

documento na Câmara Municipal das nossas ruas de nossa 

cidade que são muito estreitas, e com o aumento de veículos 

na cidade ficou difícil; e o cidadão caminhar na cidade pela 

calçada; e a reclamação total; pois as calçadas são 

ocupadas por bicicletas e engradados e viveiros e isso em 

quase todas as calçadas da cidade; e coloca em risco todos 

nós; e parece que tem uma Lei que menciona abranger um 

determinada metragem e não acontece isso, de pessoas com 

dificuldade e vem ao nosso Jurídico que analise dentro da 

documentação da Câmara Municipal no que se pode fazer 

para melhorar essa situação, então que o Jurídico 

verifique. O Edil Carlos Mateus comentou no aparte que já 

consta no Código de Posturas no Município e disse que são 

situações que acontece, mas a metragem é um metro para 

alojar certas coisas é um metro de passagem, então já tem 

essa dificuldade. O Edil Paulo Roberto comentou que a 

parte Jurídica providenciasse junto ao Executivo e 

aconteça uma fiscalização e ser preciso que tenha uma 

punição para essas pessoas. A Presidência comunicou ser 

uma solicitação interna ao nosso Jurídico. O Edil Paulo 

Roberto continuou solicitando à Presidência com relação 

ao banheiro da Câmara e já aconteceu com sua pessoa, está 

muito bom e bonito e bem feito, e tem certas coisas que não 

fiscaliza, mas presta muita atenção, e em nossa Casa de 
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Leis existe um banheiro e ali entra senhora e cavalheiros e 

é desagradável e teve uma Sessão em que saía do banheiro 

e nós homens nos preparamos para sair do banheiro; então 

pede à Presidência para que seja disponibilizado um 

banheiro separado para a mulher e aqui foi construído 

para cadeirante, mas não funcionou. A Presidência 

mencionou que dará retorno com certeza. Comentaria  o 

Edil Paulo Roberto sobre o Mineiro, mas já foi tomada as 

providências quanto o depósito, isso meses que estava cheio 

de larvas e tirou fotos e foi respondido prontamente. Em 

seguida, a palavra livre foi direcionado ao Vereador João 

Batista que cumprimentou a todos e agradeceu a presença 

de todos e solicitou um Ofício ao Executivo agradecendo 

pelo belo Carnaval. Comentou ainda em agradecimento 

quanto ao Davi Araújo – funcionário do Cemitério, pois 

houve uma reclamação para sua pessoa quanto problema 

de escorpião; e em conjunto com o Torrada (Paulo 

Rogério), foram verificar e agradece aos funcionários pela 

limpeza do cemitério que está impecável e sua prima de 

Guará mencionou que o cemitério daqui é muito limpo; 

pois pediu para tapar buracos nos túmulos para evitar 

problemas com escorpião. Em seguida, o Edil Luis 

Fernando cumprimentou a todos e parabenizou ao Prefeito 

pelo Carnaval e foi muito bom o evento, problemas todos 

tem, isso é difícil. Comentou para parabenizar ao Prefeito 

quanto à piscina, onde esteve essa semana; o Prefeito está 

fazendo limpeza e pretende fazer uma escolinha de 

natação, pintura e limpeza; para colocar e funcionar em 

prol das crianças e falaram muito desse local, e bar não dá 

certo com escolinha de criança; mas ele está fazendo algo 

totalmente diferente; onde muitos criticaram e falaram e 

cada setor tem a época certa não dá para fazer tudo em um 

minuto, é muita coisa para o Prefeito fazer, muita gente 

critica e falam no facebook e quem critica deveria estar 

sentado no lugar, não é fácil, mesmo quem tem comércio 



 7 

não é fácil de lidar e não tem tempo de responder a 

barbaridades que pessoas ficam falando, e quer fazer 

melhor deveria se candidatar e ocupar cargo na Prefeitura, 

então parabeniza ao prefeito e sua equipe que estão lá. Em 

seguida, a Edil Kácia Maria usou da oratória para 

cumprimentar a todos e fazer um Requerimento de 

Informação ao Executivo com relação às obras de 

revitalização do espaço e praças do Município, e enviar 

para a Casa de Leis sobre as licitações que foram feitas 

com mudas de flores, e notas fiscais de pagamento de tudo 

o que foi gasto quanto ao plantio de flores. Em discussão 

foi o requerimento aprovado por unanimidade e 

nominalmente. Em aparte o Edil Silvio Bueno solicitou 

autorização para a Presidência para permanecer em pé, 

devido a dor na coluna e que foi prontamente aceito. 

Solicitou a Edil Kacia Maria uma Indicação ao Executivo e 

com cópia para a Nova Dutra, pois acredita ser 

responsabilidade dela também; sobre solicitação dos 

moradores do município a pintura de faixa de pedestre 

perto do Paulo Mecânico – subida para a Dutra e perto da 

Rodoviária, pois se tem já está apagada, e tem muita 

criança no horário, respeitar um pouco mais o trânsito. A 

Presidência comentou que tinha mesmo e não sabe a 

responsabilidade de quem é. Em seguida, a Edil Kacia 

Maria solicitou à Presidência autorização para a despesa 

de viagem, pois iria viajar na 2ª feira com o Edil Gustavo, 

pois foram convidados para participar de um evento no 

Palácio do Governo e entregar ofícios para Deputado. A 

Presidência colocou em votação a autorização para a 

viagem que foi aprovada por unanimidade e 

nominalmente. Após, a palavra foi direcionada ao Edil 

Adalberto Rodrigues que cumprimentou a todos e 

parabenizou o funcionário Evandro Coelho que faz 

limpeza que trabalha certo e nessa época de chuva agora 

está complicado; cresce muito mato e fez um serviço no 
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Fogueteiro e São Geraldo e Figueira e também solicitar que 

ele faça a limpeza na Rua José Messias de Paula França em 

frente ao número 95, na região onde mora, onde o pessoal 

não está passando na calçada mais, o mato tomou conta do 

local, então passar a máquina para resolver o problema e 

estão reclamando muito e está aparecendo muita cobra, 

pois passa um brejo, perigo para crianças. Após, o Edil 

Silvio Bueno cumprimentou a todos e  quanto a limpeza 

concorda com tudo o que falou, com chuva o mato cresce e 

não tem o que fazer, mas quando tiver oportunidade é 

preciso que seja feita limpeza na região próxima ao 

Paraíba, entre a Padaria até o final, tem aparecido bicho e 

a Selaria. Comentou que o Velório está limpinho e tudo 

direitinho, mas tem um defeito que é fácil de corrigir está 

cheio de baratas saindo pelo ralo e é fácil, somente colocar 

um remédio ali que acaba; foram fazer o velório do tio 

Silvio e viram isso, mas está limpo, é por botox e o 

cemitério está limpo e está valendo a taxa que pagamos e 

que está muito limpo e foi algumas vezes lá e não viu mais 

mato no local. Comentou sobre a lei de trânsito que 

aprovamos e vai fazer um ano e as placas de trânsito e 

ainda não estão aqui e continua a mesma coisa, e a nossa 

calçada é no máximo um metro de largura. Comentou que 

é preciso providenciar isso para melhorar a cidade, então 

enviar um Ofício para o Setor de Obras, para que seja 

agilizado. Em aparte o Edil Carlos Mateus comentou que 

foi pedida a mudança do trânsito e até agora nada foi feito. 

O Edil Silvio Bueno solicitou um Ofício para a Secretaria 

de Obras, reiterar e isso resolveria 70%, para fazer Queluz 

funcionar e faça as mudanças para melhorar. Comentou 

que muitos falam mal da Santa Casa e nesse carnaval não 

foi nada para sua pessoa, e foi lá dois dias para ver como 

também andava e não faltou nada, não faltou remédio e 

médico e é hora de elogiar e ninguém reclamando tudo sob 

o controle e os responsáveis a Secretária e seus auxiliares e 
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por isso mandar Ofício parabenizando a Santa Casa pelo 

excelente serviço. Por fim, comentou dos blocos de 

carnaval que estavam muito bons, esteve no Carnaval 

somente dois dias e pediu parabenizar os blocos que foram 

muito bonitos. Em seguida, a Palavra livre foi direcionada 

ao Edil Carlos Mateus que cumprimentou a todos e 

comentou que quanto ao cemitério, sempre passa lá e 

conversa com o Davi e os meninos; o nosso realmente é 

referência em relação aos demais da região, e sobre onerar 

com a taxa, trouxe apenas benefício e é um exemplo. Sobre 

a piscina a iniciativa está sendo cobrada. Quanto ao 

trânsito nada foi resolvido em quase um ano que 

reivindicamos, temos que cobrar do Executivo uma 

resposta. Sobre o Carnaval elogiar os organizadores e é 

suspeito em falar em quase 30 anos sai em todos os blocos e 

estava também muito bem organizado, não viu nada de 

transtorno, e se houve foi fora da revista; mas foi muito 

bom e parabenizou a todos. O Edil Silvio Bueno no aparte 

comentou que isso impediu que muita coisa pudesse 

acontecer na festa. O Edil Carlos Mateus comentou que 

não sabe se foi à reivindicação para o carnaval, onde 

usamos a cidade vizinha de Areias como referência; houve 

revista na entrada e dois foliões com máscaras e roupa 

preta sem condições de reconhecer; e fizeram tirar a 

máscara e permitiram entrar; e está de parabéns e a cidade 

é isso que precisa e se torne referência para que os da 

cidade vizinha venham e trazer benefício financeiro para o 

Município, não parece, mas muda; certas horas criticam 

que festas não são de grande prioridade, mas o Turismo 

caminha com os eventos e são situações contraditórias que 

não pode afetar e declarou acreditar na Administração e  

nós Vereadores e parabenizou a todos os blocos com Ofício, 

pois cada ano está mais incrementado no popular e 

preparado e no Bairro da União com o carnaval também 

foi muito bom e bonito, com a ajuda do colega Dominique, 
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semente do bem e no final dá tudo certo e reconhecem 

nosso trabalho. Após, o Edil Luis Gustavo cumprimentou a 

todos e reiterou um Requerimento de Informação dos 

servidores sobre as horas extras, pediu e mandaram, mas 

não estava detalhado, somente o valor total do ano de 2017 

que foi pago e com comparativo de 2016, pede ao RH que 

faça detalhado dos servidores que receberam nos últimos 

doze meses. Em aparte, o Edil Silvio Bueno indagou se isso 

não seria indelicado ter acesso à vida da pessoa. O Edil 

Luis Gustavo comentou que não, só quer saber o total de 

horas extras, porém individualmente e foi bem claro, pois, 

tem informação aqui que tem funcionário ganhando hora 

extra sem ter trabalhado e por isso quer averiguar e a 

informação tem que ser transparente. O Edil Silvio Bueno 

solicitou nome. O Edil Luis Gustavo mencionou que não 

citará nome. O Edil Silvio Bueno apresentou uma sugestão 

para o Edil Gustavo ir diretamente lá e pedir. O Edil Luis 

Gustavo mencionou que quer em forma de documento. Em 

discussão e votação o Requerimento do Nobre Edil Luis 

Gustavo não o total bruto, mas, sim o valor por pessoa, 

onde o Edil Silvio Bueno discordou. O Edil Carlos Mateus 

indagou se isso não consta no Portal da Transparência? O 

Edil Luis Gustavo declarou que não, somente a 

remuneração total. Em discussão e votação foi o 

Requerimento aprovado nominalmente e com o voto 

contrário do Edil Silvio Bueno. O Edil Luis Gustavo 

solicitou outro Requerimento de Informação sobre o valor 

arrecadado do terreno da Creche, valor investido e o valor 

restante da venda do terreno da Creche. Em votação foi o 

requerimento aprovado nominalmente e por unanimidade. 

O Edil Luis Gustavo solicitou um Requerimento de 

Informação ao Executivo sobre aquisição dos 

medicamentos de 2017 da Saúde e procedimentos 

Licitatórios de 2017. Em votação foi o Requerimento 

aprovado nominalmente e por unanimidade. O Edil Luis 



 11 

Gustavo solicitou as Moções de Pesar para o Milton Santos, 

Silvio Bueno e Roberto Amâncio, amigos nossos e parentes, 

homenagem da Casa. Em votação foram as Moções de 

Pesar aprovadas por unanimidade e nominalmente. Após, 

a Presidência no uso da Palavra parabenizou o Carnaval e 

todos os funcionários envolvidos, e não esteve presente em 

nenhum dia, mas seus familiares e filhos vieram e foi muito 

bom e por isso parabeniza ao Executivo Municipal e seus 

organizadores, segurança adquirida. Comentou quanto a 

Saúde, reforça palavras do Silvio e estamos crescendo a 

cada dia e melhorando, e reforçar sobre um pedido da 

Secretária de Saúde sobre a febre amarela, onde apenas 

2% da população se imunizaram, estão com medo de 

vacinar e se recusam.  Comentou que eles estiveram no  

Graal Alemão que tem 167 funcionários e somente 32 

pessoas aceitaram tomar a vacina é um apelo mesmo ao 

Munícipe, é prevenção e está assolando a cidade, alertar, 

não é a vacina que pode acarretar talvez uma reação. Em 

aparte o Edil Silvio Bueno comentou que a população está 

adiando, Queluz é uma cidade dormitório e muitas pessoas 

vêm para se hospedar aqui e podem trazer consigo já a 

doença da Febre Amarela, e no seu trabalho pediu para se 

vacinarem; pois vem cliente de Vassouras na Selaria e há 

casos de mortes por lá; temos que conscientizar para tomar 

a vacina, pode dar efeito de febre e tomou a dose inteira e 

nada aconteceu e hoje é fracionada. A Presidência 

comentou que tomou a vacina e não teve nenhuma reação e 

é uma prevenção e por fim expressou seu voto de pesar 

pelos familiares enlutados e tomou conhecimento de dois e 

já havia passado o ocorrido.  Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a 02ª Sessão Ordinária, pedindo aos Edis um pequeno 

recesso para iniciarmos as duas Sessões Extras.  
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 Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 19 de 

fevereiro de 2018, às 20horas e 19 minutos. 

Presidente: 

1º Secretário: 


