PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 1º DE AGOSTO
DE 2016.1- Ofício nº 016/2016 CT, enviado pelo senhor Prefeito, enviando o Balancete da Receita e
Despesa da Prefeitura Municipal de General Salgado, referente ao mês de junho de 2016.

2- Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de junho de 2016.

3- Projeto de Lei nº 08/2016, de autoria do edil João Batista Marques, subscrito por outros
Vereadores, que dá denominação de ruas e avenidas do Residencial “Jardim Bela Vista”,

localizado neste Município e dá outras providências.
4- Requerimento nº 015/2016, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação,
reivindicando seja dispensas as formalidades regimentais sobre o Projeto de Lei nº

00008/2016, de autoria do Vereador João Batista Marques, subscrito pelos demais edis
que compõem esta Câmara Municipal, que dá denominação de ruas e avenidas do
Residencial “Jardim Bela Vista”, localizado neste Município e dá outras providências.
5- Requerimento nº 016/2016, de autoria do edil Adecir da Mota Ramos, requerendo seja

enviado ofício ao senhor Prefeito, solicitando informações o valor de todos os convênios
celebrados com o poder Estadual e Federal, no período compreendido de 1º de janeiro de
2013, até a atual data. Requerendo ainda, cópia do extrato bancário das contas
bancárias da Prefeitura Municipal de General Salgado que conste a movimentação
referente aos convênios retro mencionados correspondente ao mesmo período de 1º de
janeiro de 2013, até a atual data.
6- Requerimento nº 017/2016, de autoria do Vereador Adecir da Mota Ramos, solicitando seja
enviado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando cópia da minuta dos itens que compõem
a cesta básica referentes aos anos 2013-2016 cedidas aos funcionários públicos municipais.
Solicitando ainda, as seguintes informações: 1) quais os devidos valores de cada cesta básica?
2) quais os itens que compõem a cesta básica? 3) quantas cestas básicas estão atrasadas
desde 2013 até a presente data.
7- Requerimento nº 018/2016, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, solicitando seja

enviado Ofício ao Senhor Prefeito, com urgência, as seguintes informações: 1 – sobre a
REVITALIZAÇÃO (REFORMA) DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE PRUDÊNCIO e
MORAES, pois se tem conhecimento que o Convênio com o Governo do Estado de São
Paulo, foi autorizado em março de 2013? Por que razão não foram iniciadas e concluídas
as obras, já que, foi autorizado o Convênio, isto antes, daquele destinado à Revitalização

das Praças Públicas de São Luiz de Japiúba e Nova Palmira? 2 – sobre a assinatura do
Convênio e CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA do DISTRITO DE PRUDÊNCIO e
MORAES, do Programa do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da
Educação. Se o referido Convênio foi assinado ou não? Se não foi assinado qual o
motivo?
8- Requerimento nº 019/2016, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando
seja enviado ofício à Diretoria do Banco do Brasil S/A, solicitando informações detalhadas e com
urgência sobre a situação do PRÉDIO DA ANTIGA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO S/A, existente na Praça Nossa Senhora das Dores de nossa cidade, vez que o referido
Banco é sucessor daquela Instituição Financeira, ou seja, da dívida do Município de General
Salgado, gerada em razão de desapropriações e acordos não cumprimentos pelo próprio
município. O detalhamento da situação é necessário, para se ter conhecimento se aquele
imóvel foi devolvido ou não àquela Instituição Financeira? Qual o montante da dívida por parte do
Município de General Salgado? Que acordos foram feitos? Se ainda existem parcelamentos de
dívidas em andamento? Em caso positivo, informar o número e valor das parcelas pendentes?
Se o município de General Salgado vem cumprindo o avençado? Caso contrário informar os
períodos de interrupção do pagamento. Enfim, que as informações sejam prestadas sobre tudo
que vem ocorrendo desde o início da desapropriação até a presente data.
9- Requerimento nº 020/2016, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando de

conformidade com o artigo 276 e seguintes úteis do Regimento Interno desta Casa de
Leis, seja o Projeto de Lei nº 00009/2016, de autoria do Vereador João Batista Marques,
subscrito pelos demais Vereadores que compõem esta Casa de Leis, que dá denominação
especial ao prédio da USF - Unidade de Saúde da Família, localizada no Bairro Residencial
Padre Victorino, neste Município e dá outras providências. Requerendo ainda, de

conformidade com o artigo 196 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a dispensa das
formalidades regimentais, sobre o Projeto de Lei especificado acima.
10 – Projeto de Lei nº 00009/2016, de autoria do edil João Batista Marques e Outros, que dá
denominação especial ao prédio da USF - Unidade de Saúde da Família, localizada no Bairro
Residencial Padre Victorino, neste Município e dá outras providências.

11- Leitura das Indicações:
nº 23/2016, de autoria do edil Adecir da Mota Ramos, indicando ao Poder Executivo

Municipal, seja realizada a abertura da Rua Projetada 03 localizada atrás do campo de
futebol do Distrito de Nova Palmira, ligando a Marginal “José Alves da Silva” sentido
General Salgado.
nº 24/2016, de autoria do edil Adecir da Mota Ramos, reivindicando ao senhor Prefeito,

providências necessárias a fim de que todas as guias de sarjetas retiradas da Praça
Antonio Francisco Filho do Distrito de Nova Palmira, as quais se encontram ao lado do

muro da creche Aparecida Ferreira Bonetto, sejam reutilizadas em outras ruas do referido
Distrito, principalmente na Rua Projetada 01 com a Rua Oito, neste Município.
nº 25/2016, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, ouvido o Douto Plenário, dispensadas as formalidades regimentais, em atenção
a insistidas reclamações, a necessidade com urgência da PINTURA DA IMAGEM DO
CRISTO, edificada no trevo principal de nossa cidade, o qual hoje é símbolo e referência
para quem visita General Salgado.
nº 26/2016, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito,

em reiteração a pedidos anteriores, a necessidade com urgência da CONSTRUÇÃO DE GUIAS
E SARJETAS e CALÇADAS no trecho que interliga o Bairro “Orlando Gabriel”, com o Jardim
Santo Antonio, nesta cidade, bem como o PLANTIO DE ÁRVORES.

nº 27/2016, Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito, em atenção a
insistidas reclamações e em reiteração a diversos pedidos anteriores, a necessidade com
urgência da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS e OBRAS, na ESTAÇÃO RODOVIARIA “FRANCISCO
INOCÊNCIO SOBRINHO” DE GENERAL SALGADO, visto que nos locais de embarque e
desembarque nos dias de chuva acumula grande quantidade de água, prejudicando os
passageiros e ainda, além de outros, tais como melhoria das instalações sanitárias e serviços de
pintura, principalmente, na base dos pilares de sustentação da cobertura, que estão sendo
corroídos pela ação do tempo.
12- Pequeno Expediente.
13 - Palavra Livre aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 1º de agosto de 2016.

VALDIR NUNES
Presidente

