Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General Salgado.
Aos dezoito 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 Câmara
Municipal, 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 9ª Sessão Ordinária do ano de 2018. Ato contínuo, o senhor Presidente determinou a
Vereadora Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira, que procedesse a leitura de um
versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente agradecido a Vereadora pela leitura. A
seguir, esta Presidência após consultar os edis sobre a dispensa da leitura da ata da 8ª
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. Em
seguida, o senhor Presidente determinou ao senhor secretário a leitura das matérias
constantes do Expediente: Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do senhor Prefeito, que
autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$
950.000,00 para aquisição de equipamentos, material permanente, material de consumo
e outros serviços de terceiros, na área da Saúde). Balancete da Câmara Municipal de
General Salgado, relativo ao mês de maio de 2018. O qual o senhor Presidente colocou
à disposição dos Nobres edis na Secretaria desta Casa Legislativa e ciência da
Comissão de Finanças e Orçamento.
Requerimento nº 00011/2018, de autoria do
Vereador Wanderley Rodrigues de Souza, requerendo seja enviado Ofício ao
Excelentíssimo senhor Reinaldo Alguz, Digníssimo Deputado Estadual, solicitando o
seguinte: 1) Verba específica para construção de Barracões para servir de incubadora de
pequenas empresas no Município de General Salgado com a finalidade de geração de
empregos; 2) Verba no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para pequenos
reparos no prédio da Santa Casa de Misericórdia “Nossa Senhora das Dores” e aquisição
de equipamentos diversos para manutenção dos serviços prestados pela instituição; e 3)
Verba específica para infraestrutura asfáltica para ligação da rua Azílio Antonio do Prado
à Rodovia Feliciano Sales da Cunha, sentido Auriflama num trecho de 1.000 metros. Foi
o mesmo submetido à única discussão. Usou da o autor da propositura, Vereador
Wanderley Rodrigues de Souza e o edil Ivo de Souza Guimarães. O qual foi submetido
em única votação e aprovado por unanimidade de votos. Requerimento nº 00012/2018,
de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicitando de conformidade
com o artigo 196 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a dispensa das
formalidades regimentais sobre o Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do senhor
Prefeito. O qual foi submetido à única discussão e aprovado em única votação, por
unanimidade de votos. Prosseguindo, foram lidas e apreciadas as seguintes Indicações:
nº 00022/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, a necessidade, com urgência de a construção de redutores de velocidade, tipo
lombadas e placas indicativas de velocidade máxima, em locais apropriados, nas
seguintes vias públicas: 1 – Avenida José Luiz Marques Neto, um nas proximidades do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outro, nas proximidades do antigo almoxarifado da

Prefeitura Municipal; 2 – Rua Nadyr Garcia, em frente à Associação Padre Victorino
Linãn Hitos e Salão de Festas da Paróquia Nossa Senhora das Dores; e 3 – Rua
Domingos Ribeiro Ferraz, localizada no Bairro “Orlando Gabriel”, nas proximidades da
Quadra de Esportes; nº 00023/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães,
reivindicando ao senhor Prefeito, a recolocação das placas proibindo o trânsito de
maquinários e veículos de transporte de cana nas ruas do Distrito de Prudêncio e
Moraes; e indicando a passagem pela periferia; nº 00024/2018, de autoria do edil Ivo de
Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito, reivindicando ao Executivo
Municipal, seja feito um levantamento de todos os locais onde existam placas de
sinalização de trânsito que estejam encobertas por galhos de árvores e depois seja feita
a poda adequada, visando melhorar a visibilidade; nº 00025/2018, de autoria do edil Ivo
de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito, objetivando uma solução para o
caso das obras e serviços que foram executados próximo ao Almoxarifado Municipal
(antigo prédio da Nestlé) na Vicinal Jesulino da Cunha Frota, que na verdade não acabou
sendo ao menos um trevo e ao invés de oferecer segurança, melhorando a fluência de
um tráfego seguro, acabou por piorar. E o que mais preocupa é que do modo como
foram executadas tais obras, possivelmente sem nenhum estudo e por profissionais sem
a devida qualificação, o local se transformou em potencial para acidentes; nº 00026/2018,
de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito, a pintura de
todos os redutores de velocidade, ou seja, as chamadas lombadas, existentes nas Ruas
e Avenidas de nossa cidade, vez que a maioria delas devido à má conservação não está
inteiramente visível aos condutores de veículos que por elas transitam; nº 00027/2018,
de autoria do edil Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando ao Prefeito, que
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, seja criado um sistema para a
implantação de lixeiras públicas e promovendo a gestão organizada e a coleta dos
resíduos sólidos produzidos na zona rural de nosso município de General Salgado,
constando em anexo esboço do projeto de lei. Ato contínuo, o senhor Presidente
informou que as referidas Indicações serão encaminhadas 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 e
Wanderley Rodrigues de Souza. Tendo os edis Ivo de Souza Guimarães, Lucia Elena
Castilho Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro
e Tamyris Carla Rodrigues, apresentado requerimento verbal para usar da palavra na
Palavra Livre. A seguir, 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. O qual foi submetido à 2ª (segunda) discussão e aprovado por
unanimidade de votos, em 2ª (segunda) votação. Projeto de Lei Substitutivo nº
00001/2018, ao Projeto de Lei nº 25/2018, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação
e Redação, que dá novas redações ao § 1º do artigo 1º e ao artigo 2º; acrescenta uma
alínea no artigo 3º, altera o artigo 16 e cria o artigo 17 da lei Municipal nº 2.840 de 31 de
março de 2017 - Alteração na lei que cria o COMTUR (onde foi feita algumas alterações
no Projeto de Lei nº 25/2018). Com pareceres das Comissões Competentes de Justiça,
Legislação e Redação e de Ação Social e Economia. Foi o mesmo submetido à única

discussão. Usaram da palavra os edis Ivo de Souza Guimarães e Wanderley Rodrigues
de Souza. O qual foi submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei nº 00002/2018, de autoria do Vereador Robinson Segredi Carlos de
Castro, que dispõe sobre a proibição do manuseio, utilização, queima e a soltura de
fogos de estampidos, assim como de quaisquer artefatos de efeito sonoro ruidoso no
Município de General Salgado e dá outras providências. Com pareceres das Comissões
Competentes. Foi o mesmo submetido à única discussão. Usaram da palavra os
Vereadores Adriano Eugênio Barbosa, Ivo de Souza Guimarães, Lucia Elena Castilho
Rodrigues Mendonça, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro,
Wanderley Rodrigues de Souza e Tamyris Carla Rodrigues. Nesse momento usou a
palavra por solicitação do senhor Presidente, o Capitão Gledes Nelson Marques, que
teceu comentários e litígio dúvidas dos Vereadores a respeito do Projeto de Lei nº
00002/2018. Prosseguindo, o edil Adriano Eugênio Barbosa juntamente com o Vereador
Ramiro Murilo de Souza apresentado pedido de Vista sobre o Projeto de Lei nº
00002/2018. Foi o pedido de Vista submetido à única discussão. Usaram da palavra os
edis Ramiro Murilo de Souza e Robinson Segredi Carlos de Castro. O qual foi submetido
em única votação e aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 26/2018, de
autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional
Suplementar (no valor de R$ 950.000,00 para aquisição de equipamentos, material
permanente, material de consumo e outros serviços de terceiros, na área da Saúde). O
qual foi submetido à única discussão e aprovado em única votação 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 Tamyris Carla Rodrigues. Nada
mais havendo a resolver, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a 9ª Sessão Ordinária do ano de 2018, às 21h50min. Para constar, lavrou-se
a presente Ata que após lida vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 18 de junho
de 2018.

