Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General Salgado.
Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 Vereador
Marcos Antonio de Alencar, secretariado pelo edil Adriano Eugênio Barbosa, e
com a presença dos Vereadores: Agenor Cardoso, Lucia Elena Castilho Rodrigues
Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro, Tamyris
Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza. Registrada a ausência do
Vereador Adecir da Mota Ramos. Havendo quorum, o senhor Presidente
declarou aberta a 1ª Sessão Ordinária do ano de 2017. Nesse momento o senhor
Presidente solicitou um minuto de silêncio, tendo em vista que nesta data era
comemorado o aniversário do saudoso João Batista Marques. Em seguida, o
senhor Presidente determinou ao Vereador Wanderley Rodrigues de Souza, que
procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente,
Vereador Marcos Antonio de Alencar, agradecido o edil pela leitura. Ato
contínuo, o senhor Presidente após consultar os Vereadores sobre a dispensa da
leitura das atas da 1ª, 2ª e 3ª Sessões Extraordinárias, as quais foram distribuídas
cópias, submeteram as mesmas à única discussão, as quais foram aprovadas por
unanimidade de votos, em única votação. Prosseguindo, esta Presidência
determinou ao senhor secretário a leitura das matérias constantes do Expediente:
Ofício nº 22/2016 CT, enviado pelo senhor Prefeito, enviando o Balancete da
Prefeitura Municipal de General Salgado, relativo ao mês de novembro de 2016.
Ofício nº 03/2017, encaminhado pelo senhor Prefeito, enviando o Balancete da
Prefeitura Municipal de General Salgado, referente ao mês de dezembro de 2017.
Os quais o senhor Presidente colocou à disposição dos Vereadores na Secretaria
desta Casa Legislativa e ciência da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto
de Lei nº 09/2017, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar. (abertura de crédito suplementar
no valor de R$ 36.720,00 para realização da Campanha Todos Juntos Contra o
Aedes Aegypti). Projeto de Lei nº 10/2017, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional
Suplementar. (abertura de crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 para
aquisição de material permanente). Projeto de Lei nº 11/2017, de autoria do
senhor Prefeito, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional
Suplementar. (Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 199.951,34, para
aquisição de material permanente). Projeto de Lei nº 12/2017, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) e dá outras providências. Balancetes da Receita e Despesa da Câmara
Municipal de General Salgado, relativos aos meses de dezembro de 2016 e janeiro

de 2017. Os quais o senhor Presidente colocou à disposição dos Edis, na
Secretaria desta Casa Legislativa e ciência da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei nº 00001/2017, de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis,
que concede revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal a todos os servidores públicos municipais ativos, inativos e
pensionistas do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Projeto de
Lei nº 00002/2017, de autoria do edil Robinson Segredi Carlos de Castro e
Outros, que dispõe sobre denominação do Mini Campo, localizado no Bairro
Residencial Sumaré, neste Município e dá outras providências. Requerimento nº
00004/2017, de autoria do edil Adriano Eugênio Barbosa e Outros, solicitando a
dispensa das formalidades regimentais sobre os Projetos de Leis nºs 09 ao
12/2017, de autoria do senhor Prefeito; e Projetos de Leis nºs 00001 e
00002/2017, de autoria do Poder Legislativo. O qual foi submetido à única
discussão. Usou da palavra o edil Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o
Requerimento nº 00004/2017 submetido em única votação e aprovado por
unanimidade de votos, ou seja, 07 (sete) votos. A seguir, foram lidas as seguintes
Indicações: nº 00001/2017, de autoria do edil Robinson Segredi Carlos de Castro,
reivindicando ao senhor Prefeito seja instalado quebra molas em frente ao Clube
de Regatas Salgadense entre a Avenida João Garcia entre e as Ruas Bruno
Martins e José Desidério Fernandes, neste Município; nº 00002/2017, de autoria
do Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro, reivindicando ao Poder
Executivo Municipal, seja feita uma cobertura no ponto de ônibus localizada na
Rua José Duran com a Rua Claudomiro F. dos Santos, para proteção de sol e
chuva; nº 00003/2017, de autoria do Vereador Marcos Antonio de Alencar,
reivindicando ao senhor Prefeito Municipal, seja instalada canaletas de águas
pluviais na Cooperativa Coopersal de General Salgado; nº 00004/2017, de autoria
do edil Marcos Antonio de Alencar, indicando ao senhor Prefeito, seja feita
cobertura no ponto de ônibus localizado no Bairro Residencial Padre Victorino,
enfrente ao Postinho de Saúde, neste Município; nº 00005/2017, de autoria do edil
Marcos Antonio de Alencar, reivindicando ao Prefeito Municipal reajuste salarial
de 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento) aos funcionários públicos
municipais; nº 00006/2017, de autoria do Vereador Marcos Antonio de Alencar,
sugestionando ao senhor Prefeito seja finalizada as obras da Unidade Básica de
Saúde Porte 2 - José Rodrigues Mendonça, localizado no Bairro Residencial
Milton Renda, neste Município; nº 00007/2017, de autoria do Vereador Ramiro
Murilo de Souza, reivindicando ao senhor Prefeito seja construído um redutor de
velocidade do tipo lombada na Rua Benedito Oliveira Marques, quase em frente
ao Maca Veículos, neste município de General Salgado; nº 00008/2017, de autoria
do edil Ramiro Murilo de Souza, indicando ao Prefeito seja instalada lombada na

Avenida Paulo Constantino sentido Centro ao Cemitério, 10 metros antes da Rua
Jorge Batista, neste Município; nº 00009/2017, de autoria do Vereador Ramiro
Murilo de Souza, indicando ao senhor Prefeito a retirada do depósito de entulho
existente próximo a Copercitrus, neste Município; e, nº 00010/2017, de autoria do
edil Adriano Eugênio Barbosa, reivindicando ao Prefeito Municipal a construção
de banheiros feminino e masculino com adequação para deficientes no Centro
Comunitário localizado no Bairro Residencial Padre Victorino, neste Município.
O senhor Presidente informou que conforme norma regimental as Indicações lidas
anteriormente serão encaminhadas aos setores competentes para as providências
cabíveis. Moção nº 00001/2017, de autoria do edil Wanderley Rodrigues de
Souza, subscrita por Outros Edis, propondo Moção de Aplausos e Congratulações
ao senhor Célio Aparecido Boneto, pela sua maravilhosa ação de doação do
terreno para a construção do sistema de esgoto no Distrito de Nova Palmira.
Moção nº 00002/2017, de autoria do edil Wanderley Rodrigues de Souza,
subscrita por Outros Vereadores, propondo Moção de Aplausos e Congratulações
ao senhor Francisco Ribeiro de Carvalho Neto, pela sua maravilhosa ação de
doação do terreno para a construção do sistema de esgoto no Distrito de Nova
Palmira. Em seguida, para conhecimento dos Vereadores desta Câmara
Municipal, o senhor Presidente determinou ao senhor Secretário a leitura do
Ofício Especial, enviado pelo senhor Lucien Roberto Fernandes, Digníssimo
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, solicitando a esta
Casa de Leis a intervenção junto ao Poder Executivo Municipal para solicitar o
reajuste salarial aos servidores públicos municipais ativos, aposentados e
pensionistas para o exercício de 2017. Ato contínuo, o senhor Presidente
informou que nesse momento será procedida a eleição das Comissões
Competentes de Justiça, Legislação e Redação; Finanças e Orçamento;
Urbanismo, Obras, Viação e Transportes e de Ação Social e Economia. A seguir,
de conformidade com os artigos 45, 46, 47 e 48 do Regimento Interno desta Casa
de Leis que dispõe sobre a Constituição das Comissões Permanentes, o senhor
Presidente informou que conforme norma legal, a votação será pública e feita
mediante chamada nominal, por ordem alfabética. Informou também que os três
primeiros mais votados comporão as Comissões e os demais membros que
receberem menor número de votos serão os suplentes. Inicialmente o senhor
Presidente passou a eleição dos membros da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, franqueando a palavra aos Vereadores interessados em candidatar-se.
Manifestaram interesse os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, representando o
Partido PRP – Partido Republicano Progressista; Ramiro Murilo de Souza
representando o Partido PR – Partido da República; e Wanderley Rodrigues de
Souza, representando o Partido PV – Partido Verde. A seguir, o senhor

Presidente convidou os Edis a votar, por ordem alfabética. O senhor Presidente
convidou para auxiliar-lhe na votação como escrutinadores os Vereadores
Adriano Eugênio Barbosa, representando o Partido PV – Partido Verde; e
Robinson Segredi Carlos de Casto, representando o Partido PR – Partido da
República. Procedida à votação, apurado os votos, constatou-se o seguinte
resultado: Adriano Eugênio Barbosa, Ramiro Murilo de Souza e Wanderley
Rodrigues de Souza, todos eleitos por 07 (sete) votos cada. Prosseguindo, o
senhor Presidente informou que será procedida à eleição da Comissão de Finanças
e Orçamento, franqueando a palavra aos Vereadores interessados em candidatarse.
Manifestaram interesse os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa,
representando o Partido PRP – Partido Republicano Progressista; Robinson
Segredi Carlos de Castro, representando o Partido PR – Partido da República; e
Wanderley Rodrigues de Souza representando o Partido PV – Partido Verde. Não
havendo mais interesse de nenhum Vereador prosseguiu a eleição, convidando os
Vereadores a votar, por ordem alfabética. Procedida à votação, apurado os votos,
constatou-se o seguinte resultado: Adriano Eugênio Barbosa, Robinson Segredi
Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza, com 07 (sete) votos cada. Ato
contínuo, o senhor Presidente informou que seria procedida a eleição da Comissão
de Urbanismo, Obras, Viação e Transportes, franqueando a palavra aos
Vereadores interessados em candidatar-se. Manifestaram interesse os Vereadores
Adriano Eugênio Barbosa, representando o Partido PRP - Partido Republicano
Progressista; Ramiro Murilo de Souza, representando o Partido PR - Partido da
República; e Robinson Segredi Carlos de Castro, representando o Partido PR –
Partido da República. Prosseguindo a eleição, o senhor Presidente convidou os
edis a votar, por ordem alfabética. Procedida à votação, apurado os votos,
constatou-se o seguinte resultado: Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Ramiro
Murilo de Souza e Robinson Segredi Carlos de Castro, com 07 (sete) votos cada.
Ato contínuo, o senhor Presidente informou que seria procedida à eleição da
Comissão de Ação Social e Economia, franqueando a palavra aos Edis
interessados em candidatar-se. Manifestaram interesse os Vereadores Ramiro
Murilo de Souza, representando o Partido PR - Partido da República; Robinson
Segredi Carlos de Castro, representando o Partido PR – Partido da República;
Tamyris Carla Rodrigues, representando o Partido PTB – Partido Trabalhista
Brasileiro; e Wanderley Rodrigues de Souza representando o Partido PV – Partido
Verde. Não havendo mais interesse de nenhum Vereador prosseguiu a eleição,
convidando os Vereadores a votar, por ordem alfabética. Procedida à votação,
apurado os votos, constatou-se o seguinte resultado: Vereadores Ramiro Murilo
de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza,
com 06 (sete) votos cada; e a Vereadora Tamyris Carla Rodrigues com 01 (um)

voto. Prosseguindo, o senhor Presidente, edil Marcos Antonio de Alencar
informou que as Comissões Permanentes terão o prazo de 10 (dez) dias para
reunir-se sob a Presidência do mais idoso a fim de eleger o Presidente e VicePresidente das respectivas Comissões. Ato contínuo, o senhor Presidente
declarou aberta a fase da Ordem do Dia, com a seguinte pauta: Projeto de Lei nº
09/2017, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir
crédito adicional Suplementar. (abertura de crédito suplementar no valor de R$
36.720,00 para realização da Campanha Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti).
O qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o edil Wanderley
Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 09/2017 submetido em única votação
e aprovado por unanimidade de votos, ou seja, 07 (sete) votos. Projeto de Lei nº
10/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar. (abertura de crédito Suplementar
no valor de R$ 100.000,00 para aquisição de material permanente). O qual foi
submetido à única discussão e aprovado por unanimidade de votos, em única
votação, ou seja, 07 (sete) votos. Projeto de Lei nº 11/2017, de autoria do senhor
Prefeito, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar.
(Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 199.951,34, para aquisição de
material permanente). O qual foi submetido à única discussão e aprovado em
única votação, por unanimidade de votos, ou seja, 07 (sete) votos. Projeto de Lei
nº 12/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do
Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e dá outras providências. O qual foi
submetido à única discussão. Usaram da palavra os Vereadores Adriano Eugênio
Barbosa, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro e
Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 12/2017 submetido em
única votação e aprovado por unanimidade de votos, ou seja, 07 (sete) votos.
Projeto de Lei nº 00001/2017, de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis,
que concede revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal a todos os servidores públicos municipais ativos, inativos e
pensionistas do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. O qual foi
submetido à única discussão. Usaram da palavra os edis Agenor Cardoso, Lucia
Elena Castilho Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi
Carlos de Castro, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza. Foi
o Projeto de Lei nº 00001/2017 submetido em única votação e aprovado por
unanimidade de votos, ou seja, 07 (sete) votos. Projeto de Lei nº 00002/2017, de
autoria do edil Robinson Segredi Carlos de Castro e Outros, que dispõe sobre
denominação do Mini Campo, localizado no Bairro Residencial Sumaré, neste
Município e dá outras providências. Foi o mesmo submetido à única discussão.
Usaram da palavra os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Agenor Cardoso,

Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson
Segredi Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei
nº 00002/2017 submetido em única votação e aprovado por unanimidade de
votos, ou seja, 07 (sete) votos. Moção nº 00001/2017, de autoria do edil
Wanderley Rodrigues de Souza, subscrita por Outros Vereadores, propondo
Moção de Aplausos e Congratulações ao senhor Célio Aparecido Boneto, pela sua
maravilhosa ação de doação do terreno para a construção do sistema de esgoto no
Distrito de Nova Palmira. A qual foi submetida à única discussão. Usou da
palavra o autor da propositura, edil Wanderley Rodrigues de Souza. Foi a Moção
nº 00001/2017 submetida em única votação e aprovada por unanimidade de votos,
ou seja, 07 (sete) votos. Moção nº 00002/2017, de autoria do edil Wanderley
Rodrigues de Souza, subscrita por Outros Edis, propondo Moção de Aplausos e
Congratulações ao senhor Francisco Ribeiro de Carvalho Neto, pela sua
maravilhosa ação de doação do terreno para a construção do sistema de esgoto no
Distrito de Nova Palmira. Foi à mesma submetida à única discussão e aprovada
por unanimidade de votos, ou seja, 07 (sete) votos, em única votação. A seguir, o
senhor Presidente deu por encerrada a pauta da Ordem do Dia e aberta a Palavra
Livre aos Vereadores 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, Agenor Cardoso, 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 1ª Sessão Ordinária do ano de 2017, às 22h47min. Para constar,
lavrou-se a presente Ata que após lida vai devidamente assinada. Sala das
Sessões, 15 de fevereiro de 2017.

