PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS
20:00 HORAS.
EXPEDIENTE:
1- Discussão e Votação da ata da 12ª Sessão Ordinária do ano de 2017.
2- Projeto de Decreto Legislativo nº 00002/2017, de autoria do Vereador Robinson Segredi
Carlos de Castro, que dispõe sobre Título de Cidadão Salgadense ao Ilustríssimo senhor JOSÉ
CARLOS DE OLIVEIRA.
3- Moção nº 00005/2017, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de Souza e Outros,
propondo Moção de Apoio à proposta de renovação antecipada do contrato de concessão da
malha ferroviária paulista que estabelece o aporte de novos investimentos e a reativação do
ramal ferroviário Bauru-Panorama, a ser encaminhada à Agência Nacional de Transporte
Terrestre - ANTT, ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil e ao Secretário de
Transportes do Estado de São Paulo, em virtude da urgência e da relevância que os novos
investimentos decorrentes da celebração deste ajuste contratual têm para a população desta
cidade.
4- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00031/2017, de autoria da Vereadora
Tamyris Carla Rodrigues, subscrito pela Vereadora Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira,
solicitando seja enviado Ofício ao Gerente do banco Santander Banespa, reivindicando
informações a respeito de se está em dia o pagamento dos empréstimos dos consignados dos
servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal junto aquela agência bancária.

5- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00032/2017, de autoria da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação, reivindicando a dispensa das formalidades regimentais sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 00002/2017, de autoria do edil Robinson Segredi Carlos de
Castro.

6- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00033/2017, de autoria do edil Ivo de Souza
Guimarães, reivindicando seja enviado ofício à SABESP solicitando informações quanto ao
andamento das obras de ligamento de esgoto no Distrito Industrial e Residencial Nancy e se
existe algum prazo para conclusão, caso não seja feito esse ano, que seja incluído nas metas
para ser realizado no ano de 2018.

7- Requerimento nº 00032/2017, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, requerendo seja
enviado Ofício à DIRETORIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO- SABESP, reiterando pedido anterior sobre a execução de obras de ligação de
esgotos no Distrito Industrial e no Bairro Residencial Nancy, nesta cidade.

8- Leitura e apreciação da Indicação nº 00044/2017, de autoria do Vereador Ivo de Souza
Guimarães, a adoção das seguintes providências a respeito do velório municipal “Eduardo
Martins Guerra” do Distrito de Prudêncio e Moraes.
ORDEM DO DIA:

9- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 32/2017, de autoria do senhor Prefeito, que dá
nova redação ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.828, de 10 de janeiro de 2017.
- Com pareceres da Comissões Competentes.

10- Discussão e Votação única do Projeto de Decreto Legislativo nº 00002/2017, de autoria do
Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro, que dispõe sobre Título de Cidadão Salgadense
ao Ilustríssimo senhor JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA.
11- Discussão e Votação única da Moção nº 00005/2017, de autoria do Vereador Wanderley
Rodrigues de Souza e Outros, propondo Moção de Apoio à proposta de renovação antecipada
do contrato de concessão da malha ferroviária paulista que estabelece o aporte de novos
investimentos e a reativação do ramal ferroviário Bauru-Panorama, a ser encaminhada à Agência
Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil e
ao Secretário de Transportes do Estado de São Paulo, em virtude da urgência e da relevância
que os novos investimentos decorrentes da celebração deste ajuste contratual têm para a
população desta cidade.
12- Palavra Livre aos Vereadores inscritos.
Câmara Municipal de General Salgado, 18 de Setembro de 2017.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

