Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General Salgado.
Aos dezoito 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 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 13ª Sessão Ordinária do ano de 2017. A seguir, o senhor
Presidente determinou ao senhor Adriano Eugênio Barbosa, que procedesse a leitura de um
versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente, agradecido o edil pela leitura. Ato contínuo, o
senhor Presidente após consultar os Vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 12ª
Sessão Ordinária, a qual foi distribuída cópia, submeteu a mesma à única discussão, a qual foi
aprovada em única votação, por unanimidade de votos. Projeto de Decreto Legislativo nº
00002/2017, de autoria do Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro, subscrito pelos demais
edis que compõem esta Casa Legislativa, que dispõe sobre Título de Cidadão Salgadense ao
Ilustríssimo senhor José Carlos de Oliveira. Moção nº 00005/2017, de autoria do Vereador
Wanderley Rodrigues de Souza, subscrita pelos Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Marcos
Antonio de Alencar, Ramiro Murilo de Souza e Robinson Segredi Carlos de Castro, propondo
Moção de Apoio à proposta de renovação antecipada do contrato de concessão da malha
ferroviária paulista que estabelece o aporte de novos investimentos e a reativação do ramal
ferroviário Bauru-Panorama, a ser encaminhada à Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT, ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil e ao Secretário de Transportes do
Estado de São Paulo, em virtude da urgência e da relevância que os novos investimentos
decorrentes da celebração deste ajuste contratual têm para a população desta cidade.
Requerimento nº 00030/2017, de autoria da Vereadora Tamyris Carla Rodrigues, subscrito pela
Vereadora Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira, solicitando seja enviado ofício ao Gerente do
Banco Santander Banespa, reivindicando informações a respeito de se está em dia o pagamento
dos empréstimos dos consignados dos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal
junto aquela agência bancária. O qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra da
autora da propositura, Vereadora Tamyris Carla Rodrigues. Foi o Requerimento nº 00030/2017
submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos. Requerimento nº
00031/2017, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, reivindicando de
conformidade com o artigo 196 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a dispensa das
formalidades regimentais sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 00002/2017, de autoria do
edil Robinson Segredi Carlos de Castro, subscrito pelos demais Vereadores. O qual foi
submetido à única discussão e aprovado por unanimidade de votos, em única votação.
Requerimento nº 00032/2017, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando seja
enviado ofício à Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
solicitando informações quanto ao andamento das obras de ligamento de esgoto no Distrito
Industrial e Residencial Nancy e se existe algum prazo para conclusão, caso não seja feito esse
ano, que seja incluído nas metas para ser realizado no ano de 2018. Foi o mesmo submetido à
única discussão. Usou da palavra o autor da propositura, Vereador Ivo de Souza Guimarães e o
edil Ramiro Murilo de Souza. Foi o Requerimento nº 00032/2017 submetido em única votação e
aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Vereador Wanderley Rodrigues de Souza
apresentou requerimento verbal, solicitando fosse enviado ofício ao Der – Departamento de
Estradas e Rodagens, reivindicando com urgência a realização da operação tapa buracos na SP310. Tendo o Vereador salientado que, é sabido que já está em tramitação toda a terceira faixa,

mas que os buracos estão demais na referida pista e quem tem ido de General Salgado para
São José do Rio Preto ou às vezes até indo para o Distrito de Prudêncio e Moraes vai notar que
está impossível viajar sem ter problemas. Salientou ainda que, na data de 17 de setembro de
2017 estava abastecendo no posto da cidade e tinha uma pessoa que bateu em um buraco e
estragou o pneu de seu veículo, e não havia nenhuma borracharia aberta na cidade e a pessoa
não tinha como ir embora, e que existem algumas marcas de carros que o estepe parece um
pneu de charrete, muito fininha e não pode andar mais do que 80 km que desagrega todo o
carro, que está difícil andar na cidade sem que bata em algum buraco. Foi o pedido verbal
apresentado pelo edil Wanderley Rodrigues de Souza submetido à única discussão e aprovado
em única votação, por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Vereador Robinson Segredi
Carlos de Castro, reivindicou fosse enviado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando
sejam tomadas providências necessárias com relação ao jovem Noriel Henrique Ramos,
Presidente da Associação Universitária Salgadense, tendo em vista que, é sabido por todos que
o mesmo não é estudante. Tendo o Vereador retro citado salientado que, General Salgado é a
única cidade em que o Presidente da Associação Universitária não é estudante e que o
Presidente da associação tem que ser estudante, que isso é a coisa mais óbvia que existe, assim
sendo, ante o exposto, solicita providências a fim de realizar a substituição do atual Presidente
desta Associação por um estudante que seja associado e utilize os serviços de transporte desta.
Foi o pedido verbal apresentado pelo Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro submetido à
única discussão e aprovado em única votação, por unanimidade de votos. Em seguida, o edil
Robinson Segredi Carlos de Castro apresentou novo requerimento verbal, solicitando fosse
enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, reivindicando autorização para que os Vereadores
desta Casa de Leis possam ter acesso à contabilidade da Prefeitura Municipal, para que possam
analisar a respeito de algumas notas depois da realização da Festa do Peão que aconteceu
nesse último final de semana (de 14 à 17 de setembro de 2017). Solicitou ainda, sejam
disponibilizadas as ligações telefônicas 10 (dez) dias antes da festa do peão (controles, histórico
de ligações e posteriormente a conta referente a este período). Tendo o referido Vereador
salientado que, como foi dito para ele que a Prefeitura não faria parte da festa, que foi criada
uma comissão, que então ele acha que nada mais justo que o Prefeito estar liberando tais
pedidos. Foi o pedido verbal apresentado pelo edil Robinson Segredi Carlos de Castro
submetido à única discussão e aprovado por unanimidade de votos, em única votação. Em
seguida, o Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro, apresentou requerimento verbal,
solicitando fosse enviado ofício à Elektro – Eletricidade e Serviços S.A., reivindicando
providências necessárias com relação a um poste existente em frente à Fazenda J Galera,
localizada próxima ao Distrito de Prudêncio e Moraes, neste Município, que está quase caindo
devido um temporal que ocorreu tempos atrás. Tendo o Vereador acima salientado que, teve
informações através do administrador da fazenda que pelo referido poste passa uma rede de
energia muito importante, e se o mesmo chegar a cair, falta luz para o Distrito de Prudêncio de
Moraes e para a cidade de Auriflama chegando até a cidade de Guzolândia. O Vereador
Robinson Segredi Carlos de Castro salientou ainda que, antes de se passar para a Elektro ele
procurou o Prefeito, e agora reivindica tal solicitação à Elektro, para que sejam tomadas
providências. Foi o pedido verbal apresentado pelo edil Robinson Segredi Carlos de Castro
submetido à única discussão e aprovado em única votação, por unanimidade de votos.
Prosseguindo, foi lida e apreciada a Indicação nº 00044/2017, de autoria do Vereador Ivo de
Souza Guimarães, reivindicando a adoção das seguintes providências a respeito do velório
municipal “Eduardo Martins Guerra”, do Distrito de Prudêncio e Moraes: 1) A designação de
Servidora ou Servidor Público Municipal para ser responsável pelo seu espaço físico, com as

instruções pertinentes ao seu funcionamento; 2) A Instalação de Armário para a Guarda de
Produtos Alimentícios a serem utilizados durante velórios e também um para a Guarda de
Limpeza; 3) A aquisição de lixeiras para serrem colocados na Cozinha, nas duas Instalações
Sanitárias e na área externa daquela repartição pública. O senhor Presidente informou que a
referida Indicação será encaminhada ao setor competente para as devidas providências.
Esgotada a matéria do Expediente, manifestou interesse em usar da palavra no Pequeno
Expediente, os edis Ivo de Souza Guimarães, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues
de Souza. Tendo os Vereadores 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 apresentaram requerimento verbal
para usar da palavra na Palavra Livre. A seguir, o senhor Presidente declarou aberta a fase da
Ordem do Dia, com a seguinte pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº 00002/2017, de autoria
do Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro, subscrito pelos demais edis que compõem esta
Casa Legislativa, que dispõe sobre Título de Cidadão Salgadense ao Ilustríssimo senhor José
Carlos de Oliveira. O qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o autor da
propositura, edil Robinson Segredi Carlos de Castro e os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa,
Ivo de Souza Guimarães, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o
Projeto de Decreto Legislativo nº 00002/2017 submetido em única votação e aprovado por
unanimidade de votos. Moção nº 00005/2017, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de
Souza, subscrita pelos Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Marcos Antonio de Alencar,
Ramiro Murilo de Souza e Robinson Segredi Carlos de Castro, propondo Moção de Apoio à
proposta de renovação antecipada do contrato de concessão da malha ferroviária paulista que
estabelece o aporte de novos investimentos e a reativação do ramal ferroviário Bauru-Panorama,
a ser encaminhada à Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, ao Ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil e ao Secretário de Transportes do Estado de São Paulo, em
virtude da urgência e da relevância que os novos investimentos decorrentes da celebração deste
ajuste contratual têm para a população desta cidade. A qual foi submetida à única discussão.
Usou da palavra o autor da propositura, Vereador Wanderley Rodrigues de Souza e o edil
Robinson Segredi Carlos de Castro. Foi a Moção nº 00005/2017 submetida à única votação e
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, 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, 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 e Ramiro Murilo de Souza. Nada mais havendo a
resolver, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 13ª
Sessão Ordinária do ano de 2017, às 22h21min. Para constar, lavrou-se a presente Ata que
após lida e aprovada vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017.

