PAUTA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017,
20:00 HORAS.
EXPEDIENTE:

1- Leitura do Ofício nº 006/2017, enviado pelo Poder Executivo Municipal, encaminhando
o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de General Salgado, relativo
ao mês de fevereiro de 2017.
2- Leitura do Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria do senhor Prefeito, que dispõe sobre
permissão de uso de bem público e dá outras providências.
3- Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de fevereiro de
2017.
4- Leitura da Moção nº 00003/2017, de autoria do senhor Presidente, Vereador Marcos
Antonio de Alencar, subscrita pelos demais edis que compõem esta Casa de Leis,
propondo Moção de Repúdio a proposta da Reforma Previdenciária apresentada pelo
Governo Federal.
5- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00010/2017, de autoria do edil Adecir
da Mota Ramos, seja enviado Ofício a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, solicitando providências que se fazem necessárias a fim de que
seja construída rede coletora de esgoto na Avenida Orlando Prestes interligando a rede
coletora na estação elevatória do Bairro Maria Dias, neste Município.

6- Leitura e Apreciação das Indicações:

nº 00012/2017, de autoria do Vereador Robinson Segredi Carlos de Castro, reivindicando
ao Prefeito, sejam tomadas as providencias cabíveis a fim de que sejam igualados os
salários dos dentistas que atendem no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
“Ex-Vereador ARICÊ ROBERTO DA SILVA”, localizado no Posto de Saúde de nossa
municipalidade.

nº 00013/2017, de autoria do edil Ramiro Murilo de Souza, sugestionando ao senhor
Prefeito Municipal, em atenção a vários pedidos na população em geral, providências
necessárias a fim de que seja realizada a execução de serviços e obras, na Estação
Rodoviária “Francisco Inocêncio Sobrinho” de General Salgado, visto que nos locais de
embarque e desembarque nos dias de chuva acumula grande quantidade de água.

nº 00014/2017, de autoria do edil Ramiro Murilo de Souza, sugestionando ao senhor
Prefeito Municipal, reivindicando ao Poder Executivo Municipal, ouvido o Douto Plenário,
dispensadas as formalidades regimentais, as reivindicações citadas abaixo com relação
ao uso do Sistema de Lazer Eco-Turístico “Carlos Renato Fantini”, localizado neste
Município: 1) Reforma dos quiosques que se encontram muito danificados; 2) Seja
realizado o aterramento no referido local, visando encobrir as raízes expostas das
árvores; 3) Sejam instaladas em todos os quiosques La existentes pias e água encanada
para facilitar o preparo dos alimentos e a limpeza no referido local; 4) Seja designado um
funcionário aos finais der semana para zelar do ambiente e outro funcionário para realizar
um cadastro de reserva para o uso dos quiosques nos finais de semana e também
durante a semana.

nº 00015/2017, de autoria do Vereador Adecir da Mota Ramos, reivindicando ao senhor
Prefeito, sejam tomadas as providências necessárias a fim de que sejam substituídas
todas as lâmpadas queimadas existentes nos trevos de nossa cidade.

nº 00016/2017, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de Souza, indicando que o
Poder Executivo viabilize a utilização da verba recebida para recapeamento asfáltico para
dois trechos no Distrito de Prudêncio e Moraes que compreende: 1) Rua Waldemar Leme
do Prado entre as Ruas João Prudêncio e a Rua João Marciano da Silva; e 2) Rua
Benedito da Cunha Lacerda entre as Ruas João Prudêncio da Cunha e Francisco Bibi.

nº 00017/2017, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando ao
senhor Prefeito, providências a fim de que seja construído um redutor de velocidade tipo
‘lombada’ na Rua José Rodrigues de Camargo, localizada no Residencial Orlando Gabriel,
neste Município.

nº 00018/2017, de autoria do Vereador Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando ao
Poder Executivo que viabilize a execução de adaptação nas calçadas dos logradouros
públicos a fim de garantir o acesso adequado aos portadores de deficiência física que se
utilizam de cadeiras de rodas para que possam se movimentar autonomamente pelas
ruas da cidade.

ORDEM DO DIA:

7- Leitura, Discussão e Votação do Recurso apresentado pelo Vereador Adecir da Mota
Ramos sobre a decisão do Presidente a respeito da questão de ordem suscitada na 2ª
sessão Ordinária, realizada no dia 06 de março de 2017, com relação ao decisão do
Presidente da Câmara Municipal de General Salgado, quanto a proclamação do resultado
da votação quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2017.
- Leitura da Decisão do senhor Presidente, Vereador Marcos Antonio de Alencar,
referente ao Recurso, apresentado pelo Vereador Adecir da Mota Ramos ao Projeto de
Lei Complementar nº 03/2017, de autoria do senhor prefeito, que autoriza o
reparcelamento de débito com o Instituto de Previdência Municipal de General Salgado e
dá outras providências.
- Leitura do Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
8- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria do senhor Prefeito,
que dispõe sobre permissão de uso de bem público e dá outras providências.
9- Discussão e Votação única da Moção nº 00003/2017, de autoria do senhor Presidente,
Vereador Marcos Antonio de Alencar, subscrita pelos demais edis que compõem esta
Casa de Leis, propondo Moção de Repúdio a proposta da Reforma Previdenciária
apresentada pelo Governo Federal.

Câmara Municipal de General Salgado, 20 de Março de 2017.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

