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

Aos trinta dias do corrente mês de outubro de dois mil e dezessete,
às oito horas e cinquenta e um minutos, na Sala das Sessões, Dr.
João Monteiro da Silva, realizou-se a Sexagésima 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

Sr.

Luis

Gustavo

Silva

Ribeiro,

com

o

comparecimento dos seguintes Vereadores: Sr. Silvio José Bueno,
Sr. Adalberto Rodrigues da Silva, Sra. Paula Elias da Silva, Sr. João
Batista Ribeiro Filho, Sra. Kácia Maria Nemetala Macedo, Sr. Edil
Luis Fernando Paulino e Sr. Paulo Roberto da Silva. Após, no
Expediente foram apresentados: 1º) Leitura dos Pareceres das
Comissões Permanentes e Jurídico à Proposta de Emenda nº
001/17 – de autoria do Executivo Municipal que – “Acrescenta o
parágrafo único ao Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de
Queluz”. Em 1ª Discussão e 1ª Votação foi a Proposta de Emenda
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Aprovada por unanimidade dos presentes. 2º) Projeto de Lei
Legislativo nº 021/17 – de autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da
Silva – que “Denomina Rua: Wilson Signorini” no bairro do Alto da
Igreja na cidade de Queluz e dá outras providências. Em seguida foi
realizada a leitura dos Pareceres das Comissões e Jurídico. Em 1ª
Discussão o Nobre Edil Paulo Roberto cumprimentou a todos com
um boa noite. Comentou que falar do seu Wilson é uma honra muito
grande e fazer essa homenagem a este famoso cidadão é muito
mais ainda. Conheceram o seu Wilson e, ele prestou em nossa
cidade grandes trabalhos, era uma pessoa muito comunicativa, um
senhor muito honesto, um senhor de uma grande família em nossa
cidade de Queluz e é de conhecimento de todos e, para sua pessoa
é uma honra muito grande em poder deixar registrado esse nome
nesta Rua e por ali, qualquer cidadão que passar o seu Wilson será
lembrado. Comentou ainda que, gostaria que a Secretária desta
Casa fizesse um Ofício ao Prefeito Municipal agradecendo por esta
denominação. O Nobre Edil Silvio José comentou o Vereador
Paulinho foi muito feliz na indicação do nome de Rua, pois, o seu
Wilson sempre morou ali juntamente com seus familiares e,
realmente, ele era tudo isso que o Vereador Paulinho falou, ele era
um homem bom, educado, amigo de todos e, merece ter o nome
lembrado ali próximo à Rua aonde ele morou, está de pleno acordo.
Em 1ª Discussão e 1ª Votação foi o Projeto de Lei Legislativo
Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a 60ª Sessão Extraordinária.

Sala das
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Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, em 30 de outubro de 2017, às
nove horas e cinco minutos.
Presidente:
1º Secretário:
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