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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos treze dias do corrente mês de março de dois mil e dezoito, às
nove horas e cinco minutos, na Sala das Sessões, Dr. João
Monteiro

da Silva,

realizou-se

a

Décima

Terceira

Sessão

Extraordinária da Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17
ª 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. Silvio José Bueno,
Sr. Adalberto Rodrigues da Silva e Sr. Paulo Roberto da Silva.
Estando ausentes os Nobre Edis Carlos Mateus Gomes Garcez e
Sr. Edil Luis Fernando Paulino. Após, no Expediente foram
apresentados: 1º) Leitura do Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº
013/18. Leitura do Parecer das Comissões Permanentes de
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Em 1ª Discussão o
Nobre Edil Silvio José comentou é um Projeto muito bom pra
cidade, para pavimentação, só gostaria de, pedir ao prefeito pra que
tivesse bom senso de usar isso daí, dinheiro pra pavimentação, não

colocando asfalto e sim trocando o paralelepípedo por bloquetes
porque, quais os motivos? Primeiro, estão conseguindo entrar numa
verba anual do turismo e o pessoal que frequenta a cidade turística
não vê a pavimentação, já basta São Paulo e Rio de Janeiro que é
só asfalto, chegam numa cidade turística eles querem uma coisa
mais acolhedora, segundo motiva pelo qual fala isso, a cidade
infelizmente não tem recurso e, chuva destrói asfalto. Então,
gostaria de indicar ao Prefeito essa dica que está dando pra que a
cidade possa melhorar porque realmente o paralelepípedo está
muito ruim mesmo e preferem a cidade que tem bloquetes, pois, um
encanamento, uma fundação, conseguem arrumar rápido, então,
como é que vão concertar um buraco desses no asfalto? Então, vai
a dica aí para o Prefeito pra que se ele puder trocar, tirar o
paralelepípedo

e

colocar

os

bloquetes

e

aproveitar

os

paralelepípedos em lugares onde estão precisando ser asfaltados.
O Nobre Edil Luis Gustavo comentou complementando o que o
Nobre colega Silvio falou, que o Prefeito desse também prioridades
às Ladeiras que, em tempo de chuva fica interditadas, a Ladeira da
Delegacia, a Ladeira Morta, aquela outra que sobe pra Igreja, pra
poder trocar os locais de acesso em caso de evento, os carros mais
pesados escorregam, então, queria pedir pra que ele se atente à
isso. O Nobre Edil Silvio José comentou tem a Ladeira também lá
da Porteira, a do Asilo, então, são lugares que poderiam resolver e
manteria a naturalidade da cidade pequena, enfim, essa é sua
opinião, turisticamente falando, precisam conservar o asfalto, é

ótimo, mas, não atrai turistas. O Nobre Edil Adalberto Rodrigues
comentou porque, se fosse bloquetes, olhem aquela Ladeira do Alto
do Santo Antônio, qualquer carro sobre lá, é feita de bloquetes,
então, os nobres colegas estão de parabéns e. tomara que o
Prefeito acate. Em 1ª Votação foi o Projeto de Lei nº 013/18
Aprovado por unanimidade dos presentes. 2º) Leitura do Parecer
Jurídico ao Projeto de Lei nº 014/18. Leitura do Parecer das
Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e
Redação. Em 1ª Discussão o Nobre Edil Silvio José comentou é um
Projeto de reajuste aos funcionários, é tão pouco reajuste, um
reajuste que o Governo deu para todos os brasileiros, então, não vê
nada de errado no projeto e, ele é retroativo ao mês de janeiro. O
Nobre Edil Luis Gustavo comentou acha que assim como no ano
passado o Prefeito deu, ele poderia ter sido um pouco mais
generoso e ter dado o percentual um pouquinho acima assim como
foi no ano passado que, ele deu o percentual acima do que era o
índice. Em 1ª Discussão e votação foi o Projeto de Lei nº 014/18
Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a 13ª Sessão Extraordinária. Sala das Sessões,
Dr. João Monteiro da Silva, em 13 de março de 2018, às nove horas
e dez minutos.
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