PAUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 0DE ABRIL DE 2017, ÀS
20:00 HORAS.
EXPEDIENTE:

1- Discussão e Votação da ata da 4ª Sessão Extraordinária do ano de 2017.
2- Discussão e Votação da ata da 3ª Sessão Ordinária do ano de 2017.
3- Leitura do Projeto de Lei nº 15/2016, que dispõe sobre locações de imóveis destinados
a instalações de empresas interessadas no ramo de Call Center e dá outras providências.
4- Leitura do Projeto de Lei nº 16/2017, 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.
5- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00013/2017, de autoria da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades regimentais
sobre s Projetos de Leis nºs 15 e 16/2017, ambos de autoria do senhor Prefeito Municipal.
(Não sei se vai incluir)

6- Leitura e Apreciação das 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.

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.

ORDEM DO DIA:

(Se aprovado o Requerimento nº 000013/2017, será submetido em discussão e votação
os Projetos de Leis abaixo)

7- Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 15/2016, que dispõe sobre locações de
imóveis destinados a instalações de empresas interessadas no ramo de Call Center e dá
outras providências.
8- Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 16/2017, 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.
9- Palavra Livre aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 03 de Abril de 2017.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

OBS: Projeto de Lei nº 17/2017, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (R$ 437.215,27 – construção de uma
quadra com vestiário a ser instalada na escola E.M.E.I.F. Syrlei Cândido de Oliveira.

