Salgado.

Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito
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 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, o senhor Presidente declarou aberta a 17ª Sessão Ordinária do ano de
2018. A seguir, o senhor Presidente determinou o edil Ramiro Murilo de Souza,
que procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente
agradecido o Vereador pela leitura. Ato contínuo, o senhor Presidente após
consultar os Vereadores sobre a dispensa da leitura das atas da 16ª Sessão
Ordinária do ano de 2018, a qual foi distribuída cópias, submeteu a mesma à única
discussão, a qual foi aprovada por unanimidade de votos, em única votação.
Prosseguindo, o senhor Presidente, determinou ao senhor secretário a leitura das
matérias constantes do Expediente: Ofício nº 15/2018 CT, enviado pelo senhor
Prefeito, encaminhando o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal
de General Salgado, referente ao mês de outubro de 2018. Balancete da Receita
e Despesa da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de outubro
de 2018. Os quais o senhor Presidente colocou a disposição dos Nobres
Vereadores na Secretaria desta Câmara Municipal e ciência da Comissão de
Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, de autoria do
senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre diretrizes para a formação
humanística na educação infantil, adequação do projeto pedagógico, formação
complementar dos professores da rede municipal de ensino e outras providências.
O qual o senhor Presidente, edil Marcos Antonio de Alencar encaminhou às
Comissões Competentes para seus devidos pareceres. Requerimento verbal
apresentado pelo Vereador Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando seja
enviado Ofício ao senhor Prefeito, solicitando que o mesmo elabore um projeto de
lei visando a reposição da infração acumulada do ano de 2018, para que os
funcionários já comecem 2019 sem a perda inflacionária. Foi o pedido verbal
apresentado pelo edil Wanderley Rodrigues de Souza submetido à única
discussão. Usou da palavra o edil Ivo de Souza Guimarães. Foi o pedido
apresentado pelo edil Wanderley Rodrigues de Souza aprovado em única votação,
por unanimidade de votos. A seguir, foram lidas e apreciadas as seguintes
Indicações: nº 00050/2018, de autoria do Vereador Agenor Cardoso, reivindicando
ao senhor Prefeito que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal,

seja construída uma quadra poliesportiva na Escola “Nelson Thomé Seraphim” de
nosso Município, tendo em vista que a escola “Nelson Thomé Seraphim” não
possui quadra poliesportiva, o que prejudica e muito os alunos que ali estudam,
pois não possuem um local adequado tanto para fazer as aulas de educação física
quanto para suas atividades de recreação; nº 00051/2018, de autoria do edil
Agenor Cardoso, reivindicando ao senhor Prefeito Municipal, que determine ao
setor competente da Prefeitura Municipal, seja realizado processo seletivo para a
contratação de professores para a Escola Nelson Thomé Seraphim,
preferencialmente já para a contratação de professores para o ano letivo de 2019 e
que tome providencias a fim de não ocorrer o rodízio de professores; nº
00052/2018, de autoria do edil Agenor Cardoso, indicando ao Poder Executivo
Municipal, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, seja
instalado ar condicionado nas salas da Escola “Nelson Thomé Seraphim” de nosso
Município, tendo em vista que a referida escola não possui ar condicionado em
suas salas de aula, e que por este motivo e devido às altas temperaturas que
assolam nossa região, estas salas ficam muito quentes; nº 00053/2018, de autoria
do edil Agenor Cardoso, indicando ao senhor Prefeito, que determine ao setor
competente da Prefeitura Municipal, seja realizado uma limpeza nos bueiros
(bocas de lobo) existentes no entroncamento da Avenida Irmãos Bonetto com a
Rua Pedro de Carvalho, em nosso município de General Salgado; nº 00054/2018,
de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao Executivo
Municipal, com a urgência que a causa requer, seja enviada a Equipe de Controle
e Combate a esses animais peçonhentos, a fim de fazer uma varredura no Distrito
de Prudêncio e Moraes, neste Município; nº 00055/2018, de autoria do edil Ivo de
Souza Guimarães, em atenção a inúmeras e insistidas reclamações sobre a
existência de focos de pernilongos no Distrito de Prudêncio e Moraes e
preocupado com a situação, reivindicando ao senhor Prefeito Municipal, seja
enviada a Equipe de Combate e Controle dessa espécie de insetos àquele Distrito,
a fim de fazer uma varredura, com a urgência que a causa requer; nº 00056/2018,
de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, indicando ao Executivo Municipal
providências visando o aterramento da fóssa séptica localizada aos fundos do
salão de festas da Capela São Benedito do Distrito de Prudêncio e Moraes a qual
está com sinais de afundamento, colocando em risco parte da estrutura do referido
salão. Tendo o senhor Presidente, Vereador Marcos Antonio de Alencar,
informado que as mesmas serão encaminhadas aos setores competentes para as
providências necessárias. Esgotada a matéria do Expediente, manifestou
interesse em usar da palavra no Pequeno Expediente somente o Vereador Ivo de
Souza Guimarães. Tendo os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Ivo de Souza
Guimarães, Ramiro Murilo de Souza e Robinson Segredi Carlos de Castro,

Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza apresentado
requerimento verbal para usar da palavra na Palavra Livre. Em seguida, o senhor
Presidente declarou aberta a fase da Ordem do Dia, com a seguinte pauta: Projeto
de Lei nº 35/2018, de autoria do senhor Prefeito, que estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de General Salgado, para o exercício de 2019 – LOA. Com
parecer conjunto das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças
e Orçamento. O qual foi submetido à 2ª (segunda) discussão e aprovado em 2ª
(segunda) votação, por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 36/2018, de
autoria do senhor Prefeito, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do
Município de General Salgado, para o período de 2018 a 2021 – PPA. O qual foi
submetido à 2ª (segunda) discussão e aprovado por unanimidade de votos, em 2ª
(segunda) votação. Projeto de Lei nº 37/2018, de autoria do senhor Prefeito, que
dispõe sobre a alteração das Diretrizes Orçamentárias do Município de General
Salgado, para o período de 2019 – LDO. O qual foi submetido à 2ª (segunda)
discussão e aprovado por unanimidade de votos, em 2ª (segunda) votação. 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
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. Nada mais havendo a
resolver, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a 17ª Sessão Ordinária do ano de 2018, às 21h54min. Para constar,
lavrou-se a presente Ata que após lida vai devidamente assinada. Sala das
Sessões, 19 de novembro de 2018.

