Salgado.

Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General

Aos quatro dias do mês de junho 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 Vereador Marcos
Antonio de Alencar, secretariado pelo edil 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 8ª Sessão Ordinária do ano de
2018. A seguir, o senhor Presidente determinou ao Vereador Ivo de Souza
Guimarães, que procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor
Presidente agradecido o edil pela leitura. Em seguida, o senhor Presidente após
consultar os Vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 7ª Sessão Ordinária
de 2018, a qual foi distribuída cópia, submeteu a mesma à única discussão, a qual
foi aprovada em única votação, por unanimidade de votos. Prosseguindo, o
senhor Presidente determinou ao senhor secretário a leitura das matérias
constantes do Expediente: Leitura das seguintes Indicações: nº 00020/2018, de
autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito reparos
no semáforo instalado no cruzamento da Avenida Diogo Garcia Carmona com a
Rua Vereador José Desidério Fernandes, neste Município; nº 00021/2018, de
autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito a
adoção de medidas objetivando investimento público com a finalidade de melhorias
no calçamento dos principais logradouros públicos. A seguir, esta Presidência
informou que as referidas Indicações serão encaminhadas aos setores
competentes, para as providências cabíveis. Moção nº 00003/2018, de autoria do
edil Ivo de Souza Guimarães, subscrita pelos demais Vereadores que compõem
esta Casa Legislativa, propondo Moção de Aplausos e Congratulações aos alunos
do 9º ano da escola “Silvério da Cunha Lacerda” do Distrito de Prudêncio e
Moraes: Pedro Felipe Cardoso, Marcos Antônio Fernandes da Silva, Kauê
Henrique Luiz Alves, Victor Hugo Ramos Barbosa, Alana Silva Fernandes, Alam de
Oliveira Melo pelo brilhante trabalho desenvolvido a bem do meio ambiente, tema
da V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo meio ambiente, com a supervisão
dos professores Tânia Esméria Mesquita da Silva e Aparecido José dos Santos e
do Diretor da escola Wanderley Rodrigues de Souza. Esgotada a matéria do
Expediente, e não tendo nenhum Vereador manifestado interesse em usar da
palavra no Pequeno Expediente, os Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Ivo de
Souza Guimarães, Tamyris Carla Rodrigues, Robinson Segredi Carlos Castro e
Wanderley Rodrigues de Souza, apresentaram requerimento verbal para usar da
palavra na Palavra Livre. Ato contínuo, o senhor Presidente declarou aberta a fase
da Ordem do Dia, com a seguinte pauta: Projeto de Lei nº 23/2018, de autoria do

senhor Prefeito, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2019 e dá outras providências. Com pareceres favoráveis das
Comissões Competentes. O qual foi submetido à 1ª (primeira) discussão e
aprovado em 1ª (primeira) votação, por unanimidade de votos. Moção nº
00003/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, subscrita pelos demais
Vereadores que compõem esta Casa Legislativa, propondo Moção de Aplausos e
Congratulações aos alunos do 9º ano da escola “Silvério da Cunha Lacerda” do
Distrito de Prudêncio e Moraes: Pedro Felipe Cardoso, Marcos Antônio Fernandes
da Silva, Kauê Henrique Luiz Alves, Victor Hugo Ramos Barbosa, Alana Silva
Fernandes, Alam de Oliveira Melo pelo brilhante trabalho desenvolvido a bem do
meio ambiente, tema da V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo meio
ambiente, com a supervisão dos professores Tânia Esméria Mesquita da Silva e
Aparecido José dos Santos e do Diretor da escola Wanderley Rodrigues de Souza.
Foi a mesma submetida à única discussão. Usou da palavra o autor da
propositura, edil Ivo de Souza Guimarães e o Vereador Wanderley Rodrigues de
Souza. A qual foi submetida em única votação e aprovada por unanimidade de
votos. 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, Ivo de Souza Guimarães,
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 8ª Sessão Ordinária do
ano de 2018, às 20h54min. Para constar, lavrou-se a presente Ata que após lida
vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 04 de junho de 2018.

