Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General
Salgado.
Aos dezessete 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 Casa de Leis, em Sessão Ordinária, sob a
Presidência do Vereador Marcos Antonio de Alencar, secretariado pelo edil
Adriano Eugênio Barbosa, com a presença dos edis: 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 5ª Sessão Ordinária do ano de 2017. A seguir,
o senhor Presidente determinou ao senhor Robinson Segredi Carlos de
Castro, que procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor
Presidente, agradecido o edil pela leitura. Ato contínuo, o senhor
Presidente após consultar os Vereadores sobre a dispensa da leitura da ata
da 4ª Sessão Ordinária, 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 17/2017, de autoria do senhor Prefeito, que
autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no
valor de 437.215,27, para construção de uma quadra com vestiário a ser
instalada na escola E.M.E.I.F. “Profª. Sirley Cândido de Oliveira”).
Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de
março de 2017. O qual o senhor Presidente colocou à disposição dos
Nobres Vereadores na Secretaria desta Casa Legislativa e ciência da
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 00005/2017, de
autoria do Vereador Ramiro Murilo de Souza, que dispõe sobre
denominação especial do prédio do CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social, neste Município e dá outras providências.
Requerimento nº 00014/2017, de autoria do Vereador Adecir da Mota
Ramos, solicitando seja enviado ofício ao Poder Executivo Municipal,
reivindicando as seguintes informações relacionadas à E.M.E.I.F. “Profª.
Sirley Cândido de Oliveira”, localizada neste Município: 1) se foi
cancelada a licitação do ano de 2014 da quadra poliesportiva com
sanitários; 2) cópia de todo processo licitatório das empresas que
participaram da licitação e o cancelamento. O qual foi submetido à única
discussão. Usou da palavra o autor da propositura, edil Adecir da Mota
Ramos. Foi o Requerimento nº 00014/2017 aprovado em única votação,
por unanimidade de votos. Requerimento nº 00015/2017, de autoria da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicitando de conformidade
com o artigo 196 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a
dispensa das formalidades regimentais sobre o Projeto de Lei nº 17/2017,

de autoria do senhor Prefeito; e Projeto de Lei nº 00005/2017, de autoria do
Poder Legislativo. O qual foi submetido à única discussão. Usou da
palavra o Vereador Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Requerimento nº
00015/2017 submetido em única votação e aprovado por unanimidade de
votos. Esgotada a matéria do Expediente, manifestou interesse em usar da
palavra no Pequeno Expediente, o Vereador Adecir da Mota Ramos.
Tendo os edis Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro
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 17/2017, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de 437.215,27,
para construção de uma quadra com vestiário a ser instalada na escola
E.M.E.I.F. “Profª. Sirley Cândido de Oliveira”). O qual foi submetido à
única discussão. Usaram da palavra os Vereadores Adecir da Mota Ramos
e Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 17/2017
submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos. Projeto
de Lei nº 00005/2017, de autoria do Vereador Ramiro Murilo de Souza,
que dispõe sobre denominação especial do prédio do CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social, neste Município e dá outras providências.
O qual foi submetido á única discussão. Usou da palavra o autor da
propositura, edil Ramiro Murilo de Souza. Foi o Projeto de Lei nº
00005/2017 submetido em única votação e aprovado 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 Ramiro Murilo de Souza,
Robinson Segredi Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza.
Nada mais havendo a resolver, o senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a 5ª Sessão Ordinária do ano de 2017, às
20h42min. Para constar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada
vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 17 de abril de 2017.

