Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General Salgado.
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete na
sala das Sessões, sito na Avenida João Garcia nº 941, às 20h00min, reuniu-se esta
Casa Legislativa, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do edil Marcos Antonio de
Alencar, secretariado pelo Vereador Adriano Eugênio Barbosa, com a presença dos
edis: 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 12ª Sessão Ordinária do ano de 2017. Em seguida, o senhor
Presidente determinou ao senhor Wanderley Rodrigues de Souza, que procedesse a
leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente, agradecido o Vereador
pela leitura. Prosseguindo, o senhor Presidente após consultar os edis sobre a
dispensa da leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária, a qual foi distribuída cópia,
submeteu a mesma à única discussão, a qual foi aprovada por unanimidade de votos,
em única votação. Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, referente ao
mês de agosto do ano 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 nº 00007/2017, de autoria do Vereador Ramiro
Murilo de Souza, que dispõe sobre denominação especial da Academia da Saúde,
localizada no Bairro Residencial Orlando Gabriel, neste Município e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 00001/2017, de autoria do Vereador
Adriano Eugênio Barbosa, subscrito pelos demais edis que compõem esta Casa de
Leis, que dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Salgadense ao Ilustríssimo
senhor Doutor Ismar de Souza Carvalho, Digníssimo Geólogo e Professor
Universitário. Requerimento nº 00028/2017, de autoria do Vereador Ivo de Souza
Guimarães, solicitando seja enviado Ofício à Diretoria da Sabesp e ao senhor
Prefeito, reivindicando a imediata desativação com o aterramento da fóssa séptica,
que ainda funciona ao lado do cemitério municipal do Distrito de Prudêncio e Moraes,
e em conseqüência a ligação dos esgotos das Instalações Sanitárias daquele local à
nova fossa construída aos fundos do Velório Municipal “Eduardo Martins Guerra”, a
qual, já necessita de serviços de reparos, pois em sua volta é visível sinais de
afundamento de terra. O qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o
autor da propositura, edil Ivo de Souza Guimarães. Foi o Requerimento nº
00028/2017 submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento nº 00029/2017, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, reivindicando a dispensa das formalidades regimentais sobre o Projeto de
Lei nº 00007/2017, de autoria do edil Ramiro Murilo de Souza; e, Projeto de Decreto
Legislativo nº 00001/2017, de autoria do Vereador Adriano Eugênio Barbosa,
subscrito pelos demais edis que compõem esta Casa de Leis. O qual foi submetido à
única discussão e aprovado em única votação, por unanimidade de votos. A seguir,
foram lidas as seguintes Indicações: nº 000042/2017, de autoria do edil Ivo de Souza
Guimarães, indicando ao senhor prefeito municipal, a necessidade, com urgência, de
serviços de conservação do trecho da via de acesso entre a SP-310, Rodovia

Feliciano Sales Cunha e a Rua Vicente Rodrigues Mendonça, próximo ao recinto de
festa de peão, nesta cidade; nº 00043/2017, de autoria do edil Ivo de Souza
Guimarães, indicando ao senhor Prefeito, a necessidade, com urgência, da
substituição das lâmpadas queimadas das vias públicas de General Salgado e dos
Distritos de Nova Palmira, São Luiz de Japíuba e Prudêncio e Moraes. O senhor
Presidente informou que as mesmas serão encaminhadas aos setores competentes
para as providências cabíveis. Esgotada a matéria do Expediente, manifestou
interesse em usar da palavra no Pequeno Expediente, os edis Adriano Eugênio
Barbosa, 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. Sendo a Vereadora Tamyris Carla Rodrigues
aparteada pelos edis Adriano Eugênio Barbosa; o edil Wanderley Rodrigues de Souza
aparteado pelos edis Ivo de Souza Guimarães, Adriano Eugênio Barbosa e Tamyris
Carla Rodrigues. A seguir, os edis Adriano Eugênio Barbosa e Ramiro Murilo de
Souza apresentaram requerimento verbal para usar da palavra na Palavra Livre. Ato
contínuo, o senhor Presidente declarou aberta a fase da Ordem do Dia, com a
seguinte pauta: Projeto de Lei nº 00007/2017, de autoria do Vereador Ramiro Murilo
de Souza, que dispõe sobre denominação especial da Academia da Saúde, localizada
no Bairro Residencial Orlando Gabriel, neste Município e dá outras providências. O
qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o autor da propositura,
Vereador Ramiro Murilo de Souza e os edis Agenor Cardoso, Ivo de Souza
Guimarães e Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 00007/2017
submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos. Projeto de
Decreto Legislativo nº 00001/2017, de autoria do Vereador Adriano Eugênio Barbosa,
subscrito pelos demais edis que compõem esta Casa de Leis, que dispõe sobre
outorga de Título de Cidadão Salgadense ao Ilustríssimo senhor Doutor Ismar de
Souza Carvalho, Digníssimo Geólogo e Professor Universitário. O qual foi submetido
à única discussão. Usou da palavra o autor da propositura, edil Adriano Eugênio
Barbosa e o Vereador Ramiro Murilo de Souza. Foi o Projeto de Decreto Legislativo
nº 00001/2017 submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos.
Prosseguindo, o senhor Presidente deu por encerrada a pauta da Ordem do Dia e
aberta a Palavra Livre aos edis inscritos, conforme artigo 161, bem como seu §, e
item 3 do artigo 249 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Usaram da palavra os
Vereadores Adriano Eugênio Barbosa e Ramiro Murilo de Souza. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a 12ª Sessão Ordinária do ano de 2017, às 22h12min. Para constar,
lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada vai devidamente assinada. Sala
das Sessões, 04 de setembro de 2017.

