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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos cinco dias do corrente mês de Julho de dois mil e dezessete, às
quatorze horas e vinte e três minutos, na Sala das Sessões, Drº
João Monteiro da Silva, realizou-se a Trigésima Terceira Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17
ª Legislatura do Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a
Presidência do Sr. Carlos Mateus Gomes Garcez e Secretariada
pelo Nobre Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro (1º Secretário), com o
comparecimento dos seguintes Vereadores: A Sra. Paula Elias da
Silva, Sr. João Batista Ribeiro Filho, Sra. Kácia Maria Nemetala
Macedo, Sr. Edil Adalberto Rodrigues da Silva e Edil Luis Fernando
Paulino. Estando ausente o Nobre Edil Silvio José Bueno. O Nobre
Edil Luis Gustavo Silva Ribeiro (1º Secretário) comentou que a
ausência do Nobre Edil Silvio José estava constando o Atestado do
médico. Após, no Expediente foram apresentados: 1º) Projeto de
Lei nº 033/17, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe sobre
autorização para abertura de crédito adicional especial na Lei
Orçamentária Anual vigente – LOA – R.E.U. e conforme Ofício
GP/SMAJ

nº

142/17.

(Aquisição

de

móveis,

veículos

e

equipamentos setor de Saúde). Foram lidos os Pareceres Jurídico e
Comissões. Em 1ª Discussão o Nobre Edil Luis Fernando
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comentou, bom, o Projeto do Executivo concorda plenamente com
ele, o que se trata de saúde é bom e, essa Emenda que ele está
tirando é o que a Santa Casa está precisando e, acha que esse
pedido dele, vão atender e seu voto será favorável porque, a Saúde
todos vêm a dificuldade e qualquer probleminha se não têm recurso
próprio e precisar de Santa Casa assim está muito dificultoso para
todas as pessoas. Então, pelo menos aqui, temos uma renda baixa,
quem ainda tem uma renda um pouco mais elevada ela consegue
superar, agora, quem não tem fica meio dificultoso, então, está de
pleno acordo com o Projeto do Executivo. O Nobre Edil Paulo
Roberto comentou gostaria de fazer um pequeno comentário em
relação a esse dinheiro que o Prefeito pretende empregar e, crê que
será

muito

bem

empregado

esse

dinheiro,

depende

dos

Vereadores, do Poder Legislativo para que ele possa fazer isso e
estes Edis precisam dar o voto favorável, é isso? Só gostaria que o
nobre Presidente lhe informasse quando o Projeto diz que “as
alterações aqui pretendidas se fazem necessárias para aquisição
de equipamentos para montagem de uma sala de estabilização
para a Santa Casa”, então, gostaria que o Nobre presidente lhe
informasse sobre essa sala, qual é o equipamento. O Nobre
Presidente Carlos Mateus comentou é específico pra aquisição de
equipamentos, especificamente os equipamentos devem ser
comprados. O Nobre Edil Luis Fernando comentou equipamentos
que ainda devem estar em análise pra ver qual que está
necessitando. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou
equipamentos e duas ambulâncias e também pra Vigilância
Sanitária.

O

Nobre

Edil

Adalberto

Rodrigues

comentou

equipamentos para montagem de uma sala. O Nobre Edil Paulo
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Roberto comentou é diferente da ambulância, mas, tudo bem, está
de acordo e tudo que vem pra Saúde como foi dito pelo Vereador, é
bem vindo, muito bem empregado e, cabe aos Vereadores também
ficar atentos às fiscalizações, os recursos, enfim, crê que vai ser
muito bem empregado. O Nobre Presidente Carlos Mateus
comentou é benefício. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou estão
aqui pra ajudar mesmo o Executivo e, se tratando de Saúde está de
pleno acordo, mas, repete outra vez, os Vereadores precisam estar
muito atentos na votação pra que no futuro não venha ouvirem
assim “aqueles Vereadores daquela época não foram assim
eficientes, fizeram isso, fizeram aquilo e vir a detonar a imagem
destes Edis”, então, precisam prestar bem atenção na votação, está
de pleno acordo. O Nobre Presidente Carlos Mateus comentou
precisam ser prudentes que é pra aquisição da Saúde que, esses
anos todos reclamaram da qualidade da Saúde em nosso Município
como o colega Fernando falou e não é só aqui em Queluz, então, é
um fator positivo e acredita que realmente é pra trazer benefício. A
Nobre Edil Paula Elias comentou até porque está saindo do próprio
fundo, da própria Saúde, então, não há muito o que se discutir. O
Nobre Edil João Batista comentou o Executivo está de parabéns por
essas aquisições que serão feitas aqui e, estão de acordo sim e que
se vier umas Emendas dessas aí estará propicio a ajudar o
executivo e a população de Queluz. Em 1ª Discussão e 1ª Votação
foi o Projeto de Lei Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a 34ª Sessão Extraordinária.
Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 05 de julho de
2017, às quatorze horas e trinta minutos.
Presidente:
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1º Secretário:
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