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ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUELUZ, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Aos trinta dias do corrente mês de janeiro de dois mil e dezessete, 

às treze horas e dezessete minutos, na Sala das Sessões, Drº João 

Monteiro da Silva, realizou-se a 5ª 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: Sr. Adalberto Rodrigues da Silva, João 

Batista Ribeiro Filho, Kácia Maria Nemetala Macedo, Luis Fernando 

Paulino, Paula Elias da Silva, Paulo Roberto da Silva e Silvio José 

Bueno. A Presidência colocou o Projeto de Lei nº 002/17, de autoria 

do Executivo Municipal que “Dispõe sobre a autorização para abertura de 

Crédito Adicional Especial na LOA e acrescenta projeto, metas e objetivos 

no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

vigente”, requerendo EXTREMA URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO GP/SAJ Nº 

014/17, para LEITURA dos Pareceres: Jurídico e Comissões pelo 1º 

Secretário. Após, a Presidência colocou em 1ª discussão o Projeto de Lei nº 

002/17. Em discussão o Edil Silvio Bueno declarou não haver nada de 

errado com o Projeto de Lei, o Prefeito tem verba de sua Secretaria e pode 

mexer do jeito que quiser e nas condições que acha ser favorável para o 

Município; e fora isso está tirando 85 mil e pode fazer  carta convite sem 

pedir licitação porque não atinge 150 mil. Comentou não haver nada de 

errado o Projeto de Lei, e está satisfeita, vai cobrir  a área do espaço de 



 2 

eventos  que está uma vergonha e feia, o prefeito está de parabéns. A Edil 

Kácia Maria votou sim e por questões e pelas questões que o Nobre 

Silvinho já explanou, principalmente porque no 1º ano de mandato e 

quando há a transição de poderes, todos nós sabemos que o dinheiro que 

vai ser gasto durante o ano, o orçamento já está fixado no ano anterior pelo 

Prefeito que está na gestão da onde vai ser retirado essas verbas, se vê 

gastou menos, então este dinheiro que está sendo retirado e transferido para 

esse conserto não fará diferença da onde está sendo retirado, e, a única 

ressalva que fez na sexta-feira foi essa mesma, porque a Lei principalmente 

para Vereadores novos e o Projeto de Lei que entrou não falou 

explicitamente de onde tirou a verba e uma dúvida da maioria; assinamos 

projeto de lei que mexe nas finanças do Município, o Vice-prefeito e o 

Prefeito aqui estiveram explicaram e ainda disseram, que esse conserto, 

mais para frente vai beneficiar, porque o Supermercado Produtor talvez 

faça a cessão de uso do local e pagará aluguel, a longo prazo esse dinheiro 

que está sendo retirado, irá voltar para o Município, investimento para a 

população, e fora que o carnaval está ai, protegerá todo o pessoal que  

estará na rua, vota sim. O Edil João Batista votou favorável, como 

explanou a Edil, haverá mais eventos na praça, festa de São João, viável o 

conserto da praça; e o dinheiro é oriundo de coisa certa e para nós é ótimo, 

então vota sim.  O Edil Paulo Roberto cumprimentou a todos e tem seu 

aplauso como de todos os colegas; para melhor, e sua preocupação era o 

limite  do Prefeito para  não haver licitação, ficou ciente, acima de 85 mil 

precisa licitar, então vota sim. O Edil Adalberto Rodrigues votou favorável 

e parabenizou o Prefeito que é vitorioso em fazer, pois festa, o carnaval, 

festa de São João é cobrado e pode tirar esse dinheiro do orçamento. A 

Presidência comentou que concorda e do prejuízo da degradação seria cada 

vez maior, do que custa hoje com a cobertura, e a estrutura está em boas 

condições, pelo que está citado ali; cobertura metálica tempo maior entre 

15 a 20 anos, então vota sim. O Edil Silvio Bueno comentou que fica feliz, 

pois quatro anos sem ver reformas e mostrar aos munícipes; e já estamos 

votando melhorias para a cidade que ficou acabada, então fica feliz em ver 

a cidade pegar rumo de novo e a reforma da Praça de Eventos, o concreto 

foi tirado, aquilo era uma barbaridade, coisa de Hitler, louco, dinheiro mal 

gasto, então vai gastar com melhorias, a lona está rasgada, fazer coisa para 

20 anos para mais, satisfeito pela melhora na cidade. O Edil Luis Fernando 

comentou ser favorável, bacana reforma, Praça chama a atenção do 

Turismo,  a cidade precisa ter um acolhimento para o Turismo, principal 

coisa; trabalha na área do Turismo na gastronomia, o Município precisa ter 

um acolhedor, a Praça está feia, cobertura horrível, a gestão anterior deixou 



 3 

isso acabada, nada foi feito, somente usaram;  parabeniza o Prefeito por 

tomar essas iniciativas e vota sim. O Edil Luis Gustavo cumprimentou a 

todos e declarou louvável início de gestão, em 30 dias promove a melhoria 

na estrutura. Comentou que estão tentando o Selo Turístico com receitas 

para o Município e essa ação que promovem favorece nesse quesito, o 

turista tem que ter uma  Praça de Eventos adequada, toma medida para 

sanar e não vai ser de lona e sim galvanizada, melhorias em curto prazo, 

parabéns ao Vice e ao Prefeito. Em 1ª discussão e votação foi o Projeto de 

Lei nº 002/17, aprovado nominalmente por unanimidade. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a 5ª Sessão Extraordinária. Sala das Sessões 

Drº João Monteiro da Silva, em 30 de janeiro de 2017, às 13:30 horas. 

Presidente: 

1º Secretário: 


