Salgado.

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General

Aos dezesseis dias do mês de abril 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 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 5ª Sessão Ordinária do ano de
2018. Prosseguindo, o senhor Presidente determinou ao edil Robinson Segredi
Carlos de Castro, 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 edis sobre a dispensa da leitura da ata da 4ª 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. A
seguir, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos os membros da Loja
Maçônica “Jardim das Acácias” de General Salgado; aos professores e gestores
da E. E. Silvério da Cunha Lacerda do Distrito de Prudêncio e Moraes; e ao Diretor
da Rádio Cidade FM 104,9 e também pela transmissão das Sessões Ordinárias
realizadas nesta Casa de Leis, que o mesmo vem transmitindo. Nesse momento o
senhor Presidente, edil Marcos Antonio de Alencar convidou o jovem Pedro Felipe
Cardoso, estudante da E. E. Silvério da Cunha Lacerda do Distrito de Prudêncio e
Moraes, para falar sobre o projeto de sua autoria, que tem como tema: “Coleta de
lixo nas propriedades rurais”.
Após a apresentação os Vereadores
cumprimentaram e enalteceram o jovem Pedro Felipe Cardoso. A seguir, o senhor
Presidente determinou ao senhor secretário a leitura das matérias constantes do
Expediente: Projeto de Lei nº 19/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza
o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar (valor de R$ 30.000,00
para implantação de classe descentralizada de General Salgado com Centro
Estadual Tecnológica Paula Souza – CEETEPS). Projeto de Lei nº 20/2018, de
autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Suplementar (valor de R$ 130.000,00, sendo R$ 80.000,00 para
aquisição de equipamentos e R$ 50.000,00 para material de consumo). Balancete
da Receita e Despesa da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês
de março de 2018. O qual o senhor Presidente colocou à disposição dos Nobres
Vereadores na Secretaria desta Casa Legislativa e ciência da Comissão de
Finanças e Orçamento. Requerimento nº 00006/2018, 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 os Projetos de Leis nºs 19 e 20/2018, ambos de autoria do senhor Prefeito.

Foi o mesmo submetido à única discussão e aprovado por unanimidade de votos,
em única votação. Moção nº 00001/2018, de autoria da Vereadora Lucia Elena
Castilho Rodrigues Moreira, subscrita pelos Vereadores Agenor Cardoso, Ivo de
Souza Guimarães e Tamyris Carla Rodrigues, propondo Moção de Pesar pelo
falecimento do senhor Gentil Giazzi, ocorrido no dia 18 de março de 2018, aos 73
anos de idade. Esgotada a matéria do Expediente, manifestou interesse em usar
da palavra no Pequeno Expediente, os edis Ivo de Souza Guimarães, Ramiro
Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de
Souza. Tendo os Vereadores Ivo de Souza Guimarães, Lucia Elena Castilho
Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro 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 19/2018, de autoria do
senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional
Suplementar (valor de R$ 30.000,00 para implantação de classe descentralizada
de General Salgado com Centro Estadual Tecnológica Paula Souza – CEETESP).
O qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o Vereador Wanderley
Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 19/2018 submetido em única votação
por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 20/2018, de autoria do senhor
Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar
(valor de R$ 130.000,00, sendo R$ 80.000,00 para aquisição de equipamentos e
R$ 50.000,00 para material de consumo). O qual foi submetido à única discussão
e aprovado em única votação, por unanimidade de votos. Moção nº 00001/2018,
de autoria da Vereadora Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira, subscrita pelos
Vereadores Agenor Cardoso, Ivo de Souza Guimarães e Tamyris Carla Rodrigues,
propondo Moção de Pesar pelo falecimento do senhor Gentil Giazzi, ocorrido no
dia 18 de março de 2018, aos 73 anos de idade. Foi a mesma submetida à única
discussão. Usou da palavra a autora da propositura, Vereadora Lucia Elena
Castilho Rodrigues Moreira. Foi a Moção nº 00001/2018 submetida em única
votação e aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, 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 Ivo
de Souza Guimarães, Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de
Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a 5ª Sessão Ordinária do ano de 2018, às 21h10min. Para
constar, lavrou-se a presente Ata que após lida vai devidamente assinada. Sala
das Sessões, 16 de abril de 2018.

