PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018, REALIZADA NO DIA 18 DE
JUNHO DE 2018, ÀS 20:00 HORAS.

EXPEDIENTE:
1- Discussão e Votação da Ata da 8ª Sessão Ordinária do ano de 2018.
2- Leitura do Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o
Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$ 950.000,00 para
aquisição de equipamentos, material permanente, material de consumo e outros serviços
de terceiros, na área da Saúde).
3- Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de maio de 2018.
4- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00011/2018, de autoria do Vereador
Wanderley Rodrigues de Souza, requerendo seja enviado Ofício ao Excelentíssimo
senhor REINALDO ALGUZ, Digníssimo Deputado Estadual, solicitando o seguinte: 1)
Verba específica para construção de Barracões para servir de incubadora de pequenas
empresas no Município de General Salgado com a finalidade de geração de empregos; 2)
Verba no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para pequenos reparos no prédio da
Santa Casa de Misericórdia “Nossa Senhora das Dores” e aquisição de equipamentos
diversos para manutenção dos serviços prestados pela instituição; e 3) Verba específica
para infraestrutura asfáltica para ligação da rua Azílio Antonio do Prado à Rodovia
Feliciano Sales da Cunha, sentido Auriflama num trecho de 1.000 metros.

5- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00012/2018, de autoria da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades regimentais
sobre o Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do senhor Prefeito.

6- Leitura e apreciação das Indicações:
nº 00022/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, 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 Esportes.

nº 00023/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, a recolocação das placas proibindo o trânsito de maquinários e veículos de
transporte de cana nas ruas do Distrito de Prudêncio e Moraes; e indicando a passagem
pela periferia.

nº 00024/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, reivindicando ao Executivo Municipal, seja feito um levantamento de todos os
locais onde existam placas de sinalização de trânsito que estejam encobertas por galhos
de árvores e depois seja feita a poda adequada, visando melhorar a visibilidade.

nº 00025/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, objetivando uma solução para o caso das OBRAS E SERVIÇOS que foram
executados próximo ao Almoxarifado Municipal (antigo prédio da NESTLÉ) na Vicinal
Jesulino da Cunha Frota, que na verdade não acabou sendo ao menos um TREVO e ao
invés de oferecer segurança, melhorando a fluência de um tráfego seguro, acabou por
piorar. E o que mais preocupa é que do modo como foram executadas tais obras,
possivelmente sem nenhum estudo e por profissionais sem a devida qualificação, o local
se transformou em potencial para acidentes.

Nº 00026/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao senhor
Prefeito, a pintura de todos os redutores de velocidade, ou seja, as chamadas lombadas,
existentes nas Ruas e Avenidas de nossa cidade, vez que a maioria delas devido à má
conservação não está inteiramente visível aos condutores de veículos que por elas
transitam.

Nº 00027/2018, de autoria do edil Wanderley Rodrigues de Souza, reivindicando ao
Prefeito, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, seja criado um
sistema para a implantação de lixeiras públicas e promovendo a gestão organizada e a
coleta dos resíduos sólidos produzidos na zona Rural de nosso município de General
Salgado, constando em anexo esboço do projeto de lei.

ORDEM DO DIA:
7- 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 23/2018, de autoria do senhor Prefeito,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá
outras providências.
8- Discussão e Votação do Projeto de Lei Substitutivo nº 00001/2018, ao Projeto de Lei nº
25/2018, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que dá novas
redações ao § 1º do artigo 1º e ao artigo 2º; acrescenta uma alínea no artigo 3º, altera o
artigo 16 e cria o artigo 17 da lei Municipal nº 2.840 de 31 de março de 2017 - Alteração
na lei que cria o COMTUR (onde foi feita algumas alterações no Projeto de Lei nº
25/2018). (Com pareceres das Comissões Competentes)

9- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do senhor Prefeito,
que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$
950.000,00 para aquisição de equipamentos, material permanente, material de consumo e
outros serviços de terceiros, na área da Saúde).
10- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 00002/2018, de autoria do Vereador
Robinson Segredi Carlos de Castro, que dispõe sobre a proibição do manuseio, utilização,
queima e a soltura de fogos de estampidos, assim como de quaisquer artefatos de efeito
sonoro ruidoso no Município de General Salgado e dá outras providências. (Com
pareceres das Comissões Competentes).

11- Palavra Livre aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 18 de Junho de 2018.

(ass.) MARCOS ANTONIO DE ALENCAR
Presidente

