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ATA DA 46ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos vinte e três dias do corrente mês de agosto de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e trinta e seis minutos, na Sala
das Sessões, Drº João Monteiro da Silva, realizou-se a 46ª
Sessão Extraordinária 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, com o comparecimento dos seguintes Vereadores: João
Batista Ribeiro Filho, Kácia Maria Nemetala Macedo, Paulo
Roberto da Silva e Silvio José Bueno, Adalberto Rodrigues da
Silva, a Nobre Edil Paula Elias da Silva e o Nobre Edil: Luis
Fernando Paulino. Após, a Presidência colocou para 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 040/17 – (PLComplementar nº 003/17), de
autoria do Executivo Municipal que “Institui o Plano Diretor de
Turismo do Município de Queluz e dá outras providências”, em
REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA, conforme Ofício GP/SMAJ
Nº 174/17”. Em 2ª discussão a Nobre Edil Paula Elias comentou que o
importante disso tudo é que houve um grande empenho de ambas as
partes e que foi respeitada e isso é uma coisa muito importante hoje, foi
respeitado prazo e que foi definido na entrega dos documentos e de tudo
que havia necessidade de ser entregue do Governo, prometido entrega
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até julho e cumprido e acredita termos grandes chances de conseguir e
será bem vinda para a nossa cidade. A Presidência se dirigiu ao Thomaz
declarando ter certeza. Em 2ª votação foi aprovado por unanimidade e
nominalmente o Projeto de Lei nº 040/17 (PLComplementar nº 003-17).
A Presidência anunciou a 13ª Sessão Ordinária para o dia 04 de
setembro p. futuro, às 19 horas e que compareçam novamente para
prestigiar o nosso trabalho e convide os amigos também para virem,
pois estamos carentes de presenças dos cidadãos para a cada dia que
passa facilitar a comunicação no trabalho, as críticas para que todos
fiquem cientes do que está acontecendo aqui e que realmente é um
trabalho sério e as pessoas que estão aqui divulguem isso e as pessoas
da internet que nos ouvem e é um apelo mesmo que divulguem e que a
verdade prevaleça, aqui é tudo com clareza e estamos expostos onde
este espaço é público e nada está sendo escondido e que se tornem
parceiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 46ª
Sessão Extraordinária. Sala das Sessões Drº João Monteiro da
Silva, em 23 de agosto de 2017, às 19:42 horas.
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