PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018,
ÀS 20:00 HORAS.
EXPEDIENTE:

1- Discussão e Votação da Ata da 5ª Sessão Ordinária do ano de 2018.
2- Discussão e Votação da Ata da 1ª Sessão Solene de Homenagem Póstuma de 2018, ao saudoso
senhor José Carlos Munhos.
3- Ofício nº 06/2018 CT, do senhor Prefeito, enviando o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
Municipal de General Salgado, relativo ao mês de março de 2018.
4- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 01/2018, de autoria do senhor Prefeito, que dá nova
redação ao inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº 17 de 04 de agosto de 2006 (Onde a contribuição
previdenciária do município incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição a partir da
competência de 01 de junho de 2007 é de 19%; e com a aprovação desta lei a contribuição
previdenciária do município incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição a partir da
competência de 01 de maio de 2018 passará a ser 27%)
5- Leitura do Projeto de Lei nº 21/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal
a abrir Crédito Adicional Suplementar (valor de R$ 493.100,00 para recapeamento asfáltico e sinalização
viária).
6- Leitura do Projeto de Lei nº 22/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal
a abrir Crédito Adicional Suplementar (valor de R$ 245.800,00 para recapeamento asfáltico e sinalização
viária).
7- Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de abril de
2018.
7.1- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00007/2018, de autoria do edil Wanderley
Rodrigues de Souza, solicitando seja enviado Ofício ao DER solicitando sejam realizados reparos com
extrema urgência no trecho (Km 550 + 100 metros) da Rodovia Feliciano Sales Cunha no município de
General Salgado.
8- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00008/2018, de autoria do edil Ivo de Souza
Guimarães, solicitando seja inserido na ata dos trabalhos Voto de Pesar pelo falecimento dos senhores:
José Carlos Munhos, Jorge de Souza Viana, Alecindo Barbosa e Anésio Castilho Cunha. Requerendo
ainda, seja enviado Ofício de Condolência às famílias enlutadas.
9- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00009/2018, de autoria da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades regimentais sobre os Projetos de Leis nºs
21 e 22/2018, ambos de autoria do senhor Prefeito.

10- Leitura e apreciação as seguintes Indicações:
nº 00016/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito a
execução de serviços de remoção dos “bancos” de areia existentes no leito das seguintes estradas
municipais: 1) Vicinal que liga o Distrito de Nova Palmira à SP 463, ou seja, Rodovia Elyezer Montenegro
Magalhães no trecho após o local conhecido como Mata do Said; 2) Vicinal que serve as propriedades
das Famílias Diegues, Assato, Boneto, Cardoso, Pimenta e outras, que necessita de uma atenção
especial, por ser uma estrada muito estreita, merecendo ser alargada para possibilitar o trafego de
veículos com mais segurança.
nº 00017/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito a
execução de serviços reposição das lâmpadas queimadas de iluminação dos trevos de São Luiz de
Japiuba, Residencial Padre Victorino, saída para São João de Iracema, trevo do Cristo e do Distrito
Industrial.
nº 00018/2018, de autoria do Vereador Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor Prefeito a
execução de serviços de recolocação de uma placa de sinalização de trânsito do cruzamento da Avenida
Diogo Garcia Carmona com a Rua Rui Barosa, localizada na Vila Maria nesta cidade.

ORDEM DO DIA:
11- 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2018, de autoria do senhor Prefeito,
que dá nova redação ao inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº 17 de 04 de agosto de 2006 (Onde a
contribuição previdenciária do município incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição é
de 19% e com a aprovação desta lei passará a ser 27%)
12- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 21/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza
o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar (valor de R$ 493.100,00 para recapeamento
asfáltico e sinalização viária).
13- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 22/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza
o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar (valor de R$ 245.800,00 para recapeamento
asfáltico e sinalização viária).
14- 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2018, de autoria do senhor Prefeito,
que dá nova redação ao inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº 17 de 04 de agosto de 2006 (Onde a
contribuição previdenciária do município incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição é
de 19% e com a aprovação desta lei passará a ser 27%)
Câmara Municipal de General Salgado, 07 de Maio de 2018.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

