Salgado.

Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete na sala das Sessões, sito na Avenida João Garcia nº 941, às 20h00min,
reuniu-se esta Casa de Leis, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Marcos Antonio de Alencar, secretariado pelo edil Adriano Eugênio Barbosa, com a
presença dos Vereadores: Agenor Cardoso, Ivo de Souza Guimarães, Lucia Elena
Castilho Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de
Castro, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza. Havendo
quorum, o senhor Presidente declarou aberta a 11ª Sessão Ordinária do ano de
2017. A seguir, o senhor Presidente determinou ao senhor Robinson Segredi
Carlos de Castro, que procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o
senhor Presidente, agradecido o edil pela leitura. Em seguida, o senhor
Presidente após consultar os Vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 10ª
Sessão Ordinária, a qual foi distribuída cópia, submeteu a mesma à única
discussão, a qual foi aprovada em única votação, por unanimidade de votos.
Ofício nº 12/2017 CT, enviado pelo senhor Prefeito Municipal, encaminhando o
Balancete da Prefeitura Municipal de General Salgado relativo ao mês de julho de
2017. O qual o senhor Presidente colocou a disposição dos Nobres Vereadores na
Secretaria desta Casa Legislativa e ciência da Comissão de Finanças e
Orçamento. Projeto de Lei Complementar nº 06/2017, de autoria do senhor
Prefeito, que dispõe sobre o reparcelamento de débitos do Município de General
Salgado com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, nos termos da
Portaria nº 333/2017 do Ministério Público. O qual o senhor Presidente enviou às
Comissões Competentes para os devidos pareceres.
Requerimento nº
00025/2017, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, solicitando seja
enviado ofício à Empresa Telefônica/Vivo e a Empresa encarregada do
Loteamento “Cidade Jardim”, objetivando a solução do problema dos postes que
ficaram encravados no leito carroçável das vias públicas daquele loteamento. O
qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o autor da propositura, edil
Ivo de Souza Guimarães. Foi o Requerimento nº 00025/2017 submetido em única
votação e aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, foram lidas as
seguintes Indicações: nº 000038/2017, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães,
reivindicando ao senhor Prefeito, providências a fim de que seja feita a
reconstrução da cobertura das arquibancadas do Estádio Municipal “Paulo
Possetti”, que foi inteiramente destruída pelo forte vendaval que atingiu General
Salgado, meses atrás; nº 00039/2017, de autoria do Vereador Agenor Cardoso,
indicando ao senhor Prefeito seja feita a limpeza da galeria de águas pluviais
existente na esquina do bar de propriedade do senhor Silvano Aparecido de Lima
Jacomo, localizado na Rua Reinaldo Antonio Soligo, nº 604, Bairro Vila Maron,
neste Município; nº 00040/2017, de autoria do edil Agenor Cardoso, indicando ao

senhor Prefeito sejam tapados os buracos existentes na calçada da residência do
senhor Hely José Mendonça Beltran, localizada na Rua Nadyr Garcia, nº 961,
neste Município; e, nº 00041/2017, de autoria do edil Agenor Cardoso, indicando
ao senhor Prefeito sejam feitas bacias para escoamento de água, próximo ao
córrego da lagoinha que fica localizado perto do Bairro Residencial Nova General,
neste Município. As quais serão encaminhadas aos setores competentes para as
providências necessárias. Esgotada a matéria do Expediente, manifestou
interesse em usar da palavra no Pequeno Expediente, os edis Agenor Cardoso,
Ramiro Murilo de Souza e Wanderley Rodrigues de Souza. Tendo os edis Adriano
Eugênio Barbosa, Agenor Cardoso, Ivo de Souza Guimarães, Ramiro Murilo de
Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro e Tamyris Carla Rodrigues
apresentado requerimento verbal para usar da palavra na Palavra Livre. Ato
contínuo, não havendo matéria a ser tratada na Ordem do Dia, o senhor
Presidente declarou aberta a Palavra Livre aos edis inscritos, conforme artigo 161,
bem como seu §, e item 3 do artigo 249 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal. Usaram da palavra os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Agenor
Cardoso, Ivo de Souza Guimarães, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi
Carlos de Castro e Tamyris Carla Rodrigues. Tendo o Vereador Ivo de Souza
Guimarães discorrido sobre as suas reivindicações apresentadas nesta sessão.
Nada mais havendo a resolver, o senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a 11ª Sessão Ordinária do ano de 2017, às 20h50min.
Para constar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada vai devidamente
assinada. Sala das Sessões, 21 de agosto de 2017.

