Salgado.

Ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito
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, e 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, esta Presidência declarou aberta a 13ª Sessão Ordinária do ano de 2018.
A seguir, o senhor Presidente determinou ao edil Ivo de Souza Guimarães, que
procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente
agradecido o edil pela leitura. Prosseguindo, o senhor Presidente após consultar
os Vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária de
2018, a qual foi distribuída cópia, submeteu a mesma à única discussão, a qual foi
aprovada por unanimidade de votos, em única votação. Ato contínuo, o senhor
Presidente após consultar os edis sobre a dispensa da leitura da ata da 1ª Sessão
Solene de Entrega de Título de Cidadão Salgadense ao Ilustríssimo senhor
Cinézio Crescêncio, pelos relevantes serviços prestados ao Município, a qual foi
distribuída cópia, submeteu a mesma à única discussão, a qual foi aprovada em
única votação, por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor Presidente
determinou ao senhor secretário a leitura das matérias constantes do Expediente:
Projeto de Lei nº 00004/2018, de autoria do senhor Presidente, Vereador Marcos
Antonio de Alencar, subscrito por Outros, que dispõe sobre denominação especial
da quadra poliesportiva existente na 3ª Companhia de Polícia de nosso Município,
de Ivair Rodrigues da Silva e dá outras providências. Requerimento nº
00016/2018, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicitando
de conformidade com o artigo 196 do regimento Interno desta Casa de Leis, a
dispensa das formalidades regimentais sobre o Projeto de Lei nº 00004/2018. Foi
o mesmo submetido à única discussão e aprovado em única votação, por
unanimidade de votos. A seguir, foram lidas e apreciadas as seguintes Indicações:
nº 00043/2018, de autoria do Vereador Ramiro Murilo de Souza, reivindicando ao
senhor Prefeito Municipal, fosse analisada a possibilidade do viaduto a ser
construído próximo ao Posto Sidarta seja denominado de Michele Ráo. Indicando
ainda, que após seja dada a denominação, deverá ser enviado oficio ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagens para conhecimento; nº 00044/2018, de
autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao Poder Executivo
Municipal, a necessidade da recolocação da letra “G” do letreiro com o nome desta
cidade de General Salgado, do trevo do Cristo, que por ação do tempo acabou por

cair. Tendo o senhor Presidente informado que as mesmas serão enviadas aos
setores competentes para as providências cabíveis. Esgotada a matéria do
Expediente, manifestou interesse em usar da palavra no Pequeno Expediente, os
Vereadores Ivo de Souza Guimarães, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi
Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza. Tendo os Vereadores Adriano
Eugênio Barbosa, Agenor Cardoso, Ivo de Souza Guimarães, Ramiro Murilo de
Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley
Rodrigues de Souza, apresentado requerimento verbal para usar da palavra na
Palavra Livre. Prosseguindo, esta Presidência declarou aberta a fase da Ordem
do Dia, com a seguinte pauta: Projeto de Lei nº 00004/2018, de autoria do senhor
Presidente, Vereador Marcos Antonio de Alencar, subscrito por Outros, que dispõe
sobre denominação especial da quadra poliesportiva existente na 3ª Companhia
de Polícia de nosso Município, de Ivair Rodrigues da Silva e dá outras
providências. O qual foi submetido à única discussão e aprovado em única
votação, por unanimidade de votos. A seguir, 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 Legislativa. Usaram da palavra os Vereadores Adriano Eugênio
Barbosa, Agenor Cardoso, Ivo de Souza Guimarães, Ramiro Murilo de Souza,
Robinson Segredi Carlos de Castro, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley
Rodrigues 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 2018, às 20h54min. Para constar, lavrou-se a presente Ata que após lida
vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018.

