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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos onze dias do corrente mês de janeiro de dois mil e dezoito, às
dez horas e quarenta minutos, na Sala das Sessões, Dr. João
Monteiro da Silva, realizou-se a Segunda Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do
Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência da Srª
Paula Elias da Silva e Secretariada pelo Nobre Edil Sr. João Batista
Ribeiro, com o comparecimento dos seguintes Vereadores: Sr. Luis
Gustavo Silva Ribeiro, Sr. Carlos Mateus Gomes Garcez, Sr. Silvio
José Bueno, Sr. Adalberto Rodrigues da Silva, Sr. Edil Luis
Fernando Paulino e Sr. Paulo Roberto da Silva. Após, no
Expediente foi apresentado: A Nobre Presidente Paula Elias
comentou que colocaria em Votação o pedido de Extrema Urgência
e que, gostaria de fazer uma observação que, estes Vereadores
hoje, estão amparados pelo Artigo 55 do Regimento Interno, que diz
que o Plenário é soberano. Então, gostaria de saber dos
Vereadores se todos estão de acordo com o fato de estarem
fazendo esta Sessão e essa Votação hoje. O Nobre Edil Luis
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Gustavo comentou que gostaria de constar aqui e que, inclusive, já
havia comentado, que está abrindo uma exceção no dia de hoje,
mas, espera que o Regimento Interno desta Casa de Leis seja
respeitado, porque afinal de contas período de recesso tem de ser
cinco dias úteis. E hoje, é uma situação excepcional, mas, não está
de acordo com que isso aconteça nas próximas vezes, quer que se
faça cumprir o Regime Interno desta Casa. O Nobre Edil Silvio
comentou acha essa Extrema Urgência necessária porque, está
trazendo benefícios para o nosso Município e, é mais do que
obrigação desses Vereadores estarem aqui e, tudo que for nesse
sentido e que possa fazer Queluz melhorar é a favor. O Nobre Edil
Carlos Mateus comentou concorda. O Nobre Edil Paulo Roberto
comentou concorda com as palavras do Vereador Silvinho também,
sempre o que for pra ajudar vai estar a favor, estará pronto para
cumprir seu dever. A Nobre Presidente Paula Elias comentou que,
então, no caso vai colocar em votação a Sessão de hoje. Em
Discussão e Votação foi aprovado o pedido de extrema urgência
por unanimidade dos presentes. Em seguida a Sr.ª Secretária
Rosângela realizou a leitura do Ofício de autoria do Presidente da
Comissão Permanente de justiça e Redação, que solicita a retirada
de Pauta do Projeto de Lei Complementar nº 01/18 para melhor
análise dessa Comissão. Em Votação a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº 01/18, foi a mesma aprovada por unanimidade
dos presentes. Em seguida a Secretária Sr.ª Rosângela realizou a
leitura dos Pareceres das Comissões Permanentes de Finanças e
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Orçamento e Comissão Permanente de Justiça e Redação e
Parecer Jurídico, em relação ao Projeto de Lei nº 01/18. A Nobre
Presidente Paula Elias iniciou um recesso às dez horas e cinquenta
minutos. Retornando a Sessão às dez horas e cinquenta e dois
minutos. Em 1ª discussão ao Projeto de Lei nº 01/18, o Nobre Edil
Carlos Mateus comentou concorda, isso é resultado de Indicações
destes Vereadores, então, não sabe de qual Vereador ou de todos
os Vereadores, não sabe se foi Indicação de algum Vereador ao
Executivo ou se foi solicitações feitas à algum Deputado. Então,
isso vem a somar o Município porque, embora, estes Vereadores
mesmos já haviam dado conta de que há necessidade na cidade
desse caminhão e, tem certeza de que foi alguma Indicação e
encaminharam todos juntos, mas, é um ganho. O Nobre Edil Silvio
José comentou também está de pleno acordo, é isso mesmo que o
nobre colega Carlos Mateus falou, todos assinaram esse Ofício e
pediram para o Deputado um trator, caminhão de caçamba e
ganharam dois, ótimo, e é o que precisam para o Município
desenvolver mesmo. O Nobre Edil Paulo Roberto comentou
também está de acordo porque, várias vezes aqui na Câmara já
comentaram sobre a situação de toda a cidade, do Município e isso
vem com uma solução e, tudo que for melhor para nossa cidade
estará de pleno acordo para o que for melhor para a cidade. Em 1ª
Discussão e 1ª Votação foi o Projeto de Lei nº 01/18 Aprovado por
unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi
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encerrada a 2ª Sessão Extraordinária. Sala das Sessões, Dr. João
Monteiro da Silva, em 11 de janeiro de 2018, às onze horas.
Presidente:
1º Secretário:
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