PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018,
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 20:00 HORAS.

EXPEDIENTE:

1- Discussão e Votação da Ata da 10ª Sessão Ordinária do ano de 2018.
2- Balancete da Prefeitura Municipal de General Salgado, relativo ao mês de junho de
2018.
3- Projeto de Lei nº 31/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 120.000,00, para aquisição
de Ambulância.
4- Projeto de Lei nº 32/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 200.000,00, para aquisição
de um veículo Van.
5- Projeto de Lei nº 00003/2018, de autoria do senhor Presidente, Vereador Marcos
Antonio de Alencar, que dispõe sobre a proibição de execução de músicas impróprias em
veículos coletivos de diversão que transportem crianças e adolescentes e dá outras
providências.
6- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00014/2018, de autoria da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades
regimentais sobre os Projetos de Leis nºs 31 e 32/2018, ambos de autoria do senhor
Prefeito; e nº 00003/2018, de autoria do senhor Presidente, Vereador Marcos Antonio de
Alencar.
7- Leitura e apreciação das Indicações:

nº 00033/2018, de autoria do edil Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando ao
senhor Prefeito, providências a fim de implantar placas de sinalização junto às
sinalizações verticais, que delimitam a área de estacionamento privativo do DETRAN –
Departamento de Transito do Estado de São Paulo e se situam defronte e laterais deste,
em nosso Município.

nº 00034/2018, de autoria do edil Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando ao
senhor Prefeito, reivindicando ao senhor Prefeito, seja tomadas providências a fim de
alterar a via da mão da Rua Vitalino José Ondei, que atualmente é de mão única, para via
de mão dupla, neste Município.

nº 00035/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao
Executivo Municipal, atendendo pedidos de moradores da Rua Domingos Ribeiro Ferraz,
do Bairro Residencial “Orlando Gabriel”, a Construção de Sanitários na Quadra
Poliesportiva “Amauri Cesar Cruzeiro”.

nº 00036/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao
Executivo Municipal, atendendo inúmeros pedidos de moradores desta cidade, 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 Quadra Poliesportivo “AMAURI CESAR CRUZERO”.

nº 00037/2018, de autoria da Vereadora Tamyris Carla Rodrigues e Outros, reivindicando
ao senhor Prefeito, providências de suma importância a fim de que seja construído redutor
de velocidade, tipo ‘lombada’, entre as Ruas João Martinelli e Francisco Oliveira Costa,
localizadas no Bairro Residencial “Rita Marques de Jesus”, neste Município.

ORDEM DO DIA:
8- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 31/2018, de autoria do senhor
Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar, no valor
de R$ 120.000,00 para aquisição de Ambulância.
9- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 32/2018, de autoria do senhor
Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar, no valor
de R$ 200.000,00 para aquisição de um veículo Van.

10- Leitura, Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 33/2018, de autoria do
senhor Prefeito, que dá nova redação ao § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.692, de 11
de fevereiro de 2014 e dá outras providências (onde a área mínima do lote na Zona
Urbana de nosso Município passa de 200 metros quadrados para 125 metros quadrados e
a testada mínima passa de 8 metros para 5 metros).
- Com pareceres das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Urbanismo,
Obras, Viação e Transportes.
10.1- Leitura, Discussão e Votação do Projeto de Lei Substitutivo nº 00002/2018 ao
Projeto de Lei nº 33/2018, que dá nova redação ao artigo 51, acrescentando-se a este
artigo o § 1° inciso I e II e § 2° Inciso I e II e dá nova redação ao § 1º do artigo 52 ambos
da Lei Municipal nº. 1.260 de 30 de outubro de 1985 e dá outras providências.
11- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 00003/2018, de autoria do senhor
Presidente, Vereador Marcos Antonio de Alencar, que dispõe sobre a proibição de
execução de músicas impróprias em veículos coletivos de diversão que transportem
crianças e adolescentes e dá outras providências.

12- Palavra Livre aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 20 de agosto de 2018.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

