PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018,
REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS
20:00 HORAS.
EXPEDIENTE:
1- Discussão e Votação da Ata da 11ª Sessão Ordinária do ano de 2018.
2- Projeto de Lei nº 34/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a
abrir Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 20.000,00 para pagamento dos estagiários
referente ao Setor de Educação.
3- Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de agosto de 2018.
4- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00015/2018, de autoria da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades regimentais sobre o
Projeto de Lei nº 34/2018, de autoria do senhor Prefeito.
5- Leitura e apreciação das Indicações:

nº 00038/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao Prefeito
Municipal, atendendo reclamação de moradores desta cidade, a execução de obras de
conservação do trecho da via de acesso José Afonso, que dá acesso ao Recinto de Festa do
Peão, próximo a Rodovia Feliciano Sales Cunha.
nº 00039/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, solicitando ao senhor Prefeito, seja
disponibilizada a colocação de caçambas ou qualquer outro recipiente em pontos estratégicos na
zona rural do município de general salgado para coleta de lixo e placas proibindo o descarte nas
estradas municipais.
nº 00040/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao Executivo
Municipal, adote medidas visando a edificação de calçadas nas ruas de General Salgado, nos
locais onde é dotada de guias e sarjetas.
nº 00041/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao Executivo
Municipal, , a necessidade de intensificar o combate a escorpiões, até mesmo, se for o caso,
incentivando a criação de pequenas quantidades de aves, sob o monitoramento da Prefeitura
Municipal, com o objetivo de exterminar essas espécie de animais.
nº 00042/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, solicitando ao senhor Prefeito, a
execução de obras de rebaixamento de guias e sarjetas, neste Município.

6- Leitura da Moção nº 00006/2018, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de Souza,
subscrita por outros Edis, propondo Moção de Repúdio como prova do posicionamento desta
Casa Legislativa, contrário à eventual procedência da ADPF 442 - Argüição de Descumprimento
de Preceito Fundamental, solicitando que aos Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), mantenham posicionamento favorável à defesa da vida desde a concepção até a
morte natural, garantindo a preservação da competência do Congresso Nacional para detentor
único do Poder Legislativo.

ORDEM DO DIA:
7- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 34/2018, de autoria do senhor Prefeito, que
autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 20.000,00 para
pagamento dos estagiários referente ao Setor de Educação.
8- Discussão e Votação única da Moção nº 00006/2018, de autoria do Vereador Wanderley
Rodrigues de Souza, subscrita por outros Edis, propondo Moção de Repúdio como prova do
posicionamento desta Casa Legislativa, contrário à eventual procedência da ADPF 442 Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, solicitando que aos Excelentíssimos
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mantenham posicionamento favorável à defesa da
vida desde a concepção até a morte natural, garantindo a preservação da competência do
Congresso Nacional para detentor único do Poder Legislativo.
9- Palavra Livre aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 03 de setembro de 2018.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

