Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General
Salgado.
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 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, com a presença dos Vereadores: Adecir da Mota Ramos, Agenor
Cardoso, 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
4ª Sessão Ordinária do ano de 2017. Prosseguindo, o senhor Presidente
determinou ao senhor Ramiro Murilo de Souza, que procedesse a leitura de
um versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente, agradecido o Vereador pela
leitura. A seguir, o senhor Presidente após consultar os Vereadores sobre a
dispensa da leitura da ata da 3ª Sessão Ordinária, a qual foi distribuída cópia,
submeteu a mesma à única discussão, a qual foi aprovada em única votação,
por 04 (quatro) votos contra 04 (quatro), registrando que os Vereadores
Adriano Eugênio Barbosa, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos
de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza manifestaram votos favoráveis e
os edis Agenor Cardoso, Adecir da Mota Ramos, Lucia Elena Castilho
Rodrigues Moreira e Tamyris Carla Rodrigues, manifestaram votos contrários.
O senhor Presidente informou que havendo empate existe a necessidade do
Presidente votar, assim sendo, o senhor Presidente manifestou voto favorável
a ata, ficando registrado 04 (quatro) votos contrários e 05 (cinco) votos
favoráveis. Ato contínuo, após consultar os edis sobre a dispensa da leitura da
ata da 4ª Sessão Extraordinária, a qual foi distribuída cópia, submeteu a
mesma à única discussão, a qual foi aprovada por unanimidade de votos, em
única votação. Projeto de Lei nº 15/2016, de autoria do senhor Prefeito, que
dispõe sobre locações de imóveis destinados a instalações de empresas
interessadas no ramo de Call Center e dá outras providências. Projeto de Lei
nº 16/2017, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal
a assinar contrato de comodato para a aquisição de veículos da Empresa
Aralco S/A e Destilaria Generalco S/A, e dá outras providências. O qual o
senhor Presidente encaminhou às Comissões Competentes, para os devidos
pareceres. Requerimento nº 00013/2017, de autoria da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades regimentais
sobre o Projeto de Lei nº 15/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal. O
qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o Vereador Adecir da
Mota Ramos. Foi o Requerimento nº 00013/2017 aprovado em única votação,
por unanimidade de votos. Em seguida, foram lidas as seguintes Indicações:
nº 00019/2017, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de Souza,
reivindicando ao Prefeito, sejam tomadas as providencias a fim de que seja
realizada a manutenção e reparos no banheiro públicos (feminino e masculino)

da Praça “Oliveira Américo Roza” localizada no Distrito de Prudêncio e
Moraes, neste Município; e nº 00020/2017, de autoria do Vereador Wanderley
Rodrigues de Souza, reivindicando ao Prefeito, seja realizada a manutenção e
reparos nos azulejos e torneiras no bebedouro localizado na Praça “Oliveira
Américo Roza” localizada no Distrito de Prudêncio e Moraes, neste
Município. O senhor Presidente informou que conforme norma regimental as
Indicações lidas anteriormente serão enviadas ao setor competente para as
devidas providências. Esgotada a matéria do Expediente, manifestou interesse
em usar da palavra no Pequeno Expediente, os Vereadores Adecir da Mota
Ramos, Robinson Segredi Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza.
Tendo os edis Adecir da Mota Ramos, Adriano Eugênio Barbosa, Lucia Elena
Castilho Rodrigues Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi
Carlos de Castro, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza
apresentado requerimento verbal para usar da palavra na Palavra Livre.
Prosseguindo, o senhor Presidente declarou aberta a fase da Ordem do Dia,
com a seguinte pauta: Projeto de Lei nº 15/2016, de autoria do senhor Prefeito,
que dispõe sobre locações de imóveis destinados a instalações de empresas
interessadas no ramo de Call Center e dá outras providências. O qual foi
submetido à única discussão. Usaram da palavra os edis Adecir da Mota
Ramos, Ramiro Murilo de Souza, Tamyris Carla Rodrigues e Wanderley
Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 15/2017 submetido em única
votação e aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, 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 Adecir da Mota Ramos, 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. Sendo a Vereadora Tamyris Carla Rodrigues aparteada
pelo edil Adecir da Mota Ramos; o Vereador Ramiro Murilo de Souza
aparteado pelo edil Robinson Segredi Carlos de Castro; e o edil Wanderley
Rodrigues de Souza aparteado pelo Vereador Ramiro Murilo de Souza. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a 4ª Sessão Ordinária do ano de 2017, às 21h00min. Para
constar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada vai devidamente
assinada. Sala das Sessões, 03 de abril de 2017.

