
PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021, A SER 
REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 20:00 
HORAS. 
 

E X P E D I E N T E : 
 

1- Leitura do Ofício nº 01/2021 CT, enviado pelo senhor Prefeito, encaminhando o 
Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal relativo ao mês de dezembro de 
2020. 
 
2- Leitura do Ofício nº 04/2021 CT, enviado pelo senhor Prefeito, encaminhando o 
Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 
2021. 
 
3- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 02/2021, de autoria do senhor Prefeito, que 
extingue e transforma cargos em comissão na Prefeitura Municipal de General 
Salgado/SP, previstos na Lei Complementar nº 116, de 17 de dezembro de 2019 e dá 
outras providências. 
 
4- Leitura do Projeto de Lei nº 05/2021, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o 
Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar. 
 
5- Leitura do Projeto de Lei nº 06/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 
locação de imóvel destinado à instalação das atividades de fisioterapias no Município de 
General Salgado. 
 
6- Leitura do Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do senhor Prefeito, que dispõe sobre 
locação de imóvel destinado à instalação do DETRAN e dá outras providências. 
 
7- Leitura do Projeto de Lei nº 08/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre locação de imóvel destinado à instalação dos cursos referenciados do CRAS – 
Centro de Referência da Assistência Social e dá outras providências. 
 
8- Leitura dos Balancetes da Câmara Municipal de General Salgado, relativos ao mês de 
dezembro de 2020 e de janeiro de 2021. 
 
 
9- Leitura do Projeto de Lei nº 01/2021, de autoria do senhor Presidente, edil Thiago 
Francisquini Viana e do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, que dispõe sobre o 
reconhecimento como essenciais para a população de General Salgado as atividades 
desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza e 
da outras providencias 
 



10- Leitura do Projeto de Lei nº 02/2021, de autoria do Vereador Marcos Antonio de 
Alencar, que dispõe sobre denominação do Anfiteatro deste Município de General Salgado, 
de “ANFITEATRO ADRIANO EUGÊNIO BARBOSA”. 

 
11- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 04/2021, de autoria do Vereador 
Marco Antonio Gato, reivindicando seja encaminhado ofício à Santa Casa de Misericórdia 
“Nossa Senhora Das Dores” de General Salgado, requerendo documentos e informações a 
respeito dos seguintes tópicos: 1) Encaminhar cópia do Estatuto atual e do anterior; 2) 
Informar se os membros da diretoria executiva possuem salário, se sim qual o valor deste, 
há previsão de implementar, aumentar ou diminuir esses salários, se sim para quanto; 3) 
Informar porque a diretoria executiva é formada em sua maioria por pessoas de outro 
município; 4) Informar porque a contabilidade está sendo feita em outro município, e qual o 
valor que é pago por este serviço. 

 

12- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 05/2021, de autoria dos edis 
Sandro Ribeiro dos Santos e Claudemir Mateus Cardoso, reivindicando seja encaminhado 
ofício à Presidente da Associação Mirim Salgadense (Guarda Mirim), solicitando 
informações a respeito das câmeras de segurança desta instituição: 1) Porque as câmeras 
de segurança foram desligadas, se elas são para a segurança tanto da instituição quanto 
para das crianças que dali fazem uso, e em nosso próprio município as escolas já possuem 
este item de segurança instalado e em funcionamento sem qualquer problema; 2) Quantas 
câmeras existem e onde estão instaladas (qual cômodo/local); 3) Elas podem ser 
acessadas de forma remota? 4) As gravações ficam armazenadas num DVR ou num HD 
de computador? 5) O equipamento foi recebido em doação?, favor especificar quem foi o 
doador, quais os materiais que foram doados (se tiver nota fiscal encaminhar cópia), o 
valor e data do recebimento do equipamento. 

 

13- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 06/2021, de autoria da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação, solicitando a dispensa das formalidades regimentais 
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 02/2021; Projetos de Leis nºs 05, 06, 07 e 
08/2021; e Projetos de Leis nºs 01 e 02/2021, de autoria do Poder Legislativo.  Solicitando 
ainda, seja as duas discussões e as duas votações relacionadas ao Projeto de Lei 
Complementar nº 02/2021 apreciadas na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de fevereiro 
de 2021. 

 

14- Leitura e apreciação das seguintes Indicações: 

 



nº 00001/2021, de autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, reivindicando ao 
senhor Prefeito, para que volte a ser entregue os medicamentos no Postinho de Saúde, 
localizado no Bairro Residencial Padre Victorino, às pessoas que são atendidas no referido 
local. 
 
nº 00002/2021, de autoria do edil Marco Antonio Gato, sugestionando ao Executivo 
Municipal, seja estudada a viabilidade de ser realizada revisão do índice inflacionário no 
salário dos funcionários públicos municipais.  Indicando ainda, seja concedido aos 
funcionários públicos municipais um aumento salarial considerável. 
 
nº 00003/2021, de autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, indicando ao senhor 
Prefeito, providências cabíveis a fim de que os bancos que foram retirados da Praça 
“Oliveira Américo Roza”, localizada no Distrito de Prudêncio e Moraes, sejam colocados no 
Campo de Futebol daquele distrito, tendo em vista que os mesmos encontram-se 
abandonados em um loteamento. 
 
nº 00004/2021, de autoria do edil José Donizete de Carvalho, reivindicando ao senhor 
Prefeito, providências necessárias a fim de que seja feita a iluminação na passarela 
existente na Rodovia Salesiano Sales Cunha, que liga o Bairro Residencial “Padre 
Victorino Linan Hitos” ao Bairro Residencial “Rita Marques de Jesus”, neste Município. 
 
nº 00005/2021, de autoria do edil José Donizete de Carvalho, reivindicando ao senhor 
Prefeito, seja construído obstáculo tipo ‘lombada’ próximo à rotatória do Loteamento 
Cidade Jardim (sentido - de quem vem do Distrito de Nova Palmira para General Salgado), 
neste Município. 
 
 

O R D E M   D O    D I A : 
 
 

15- 1ª Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 02/2021, de autoria do 
senhor Prefeito, que extingue e transforma cargos em comissão na Prefeitura Municipal de 
General Salgado/SP, previstos na Lei Complementar nº 116, de 17 de dezembro de 2019 e 
dá outras providências. 
 
16- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 05/2021, de autoria do senhor 
Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar. 
 
17- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 06/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre locação de imóvel destinado à instalação das atividades de 
fisioterapias no Município de General Salgado. 
 



18- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 07/2021, de autoria do senhor 
Prefeito, que dispõe sobre locação de imóvel destinado à instalação do DETRAN e dá 
outras providências. 
 
19- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 08/2021, de autoria do Executivo 
Municipal, que dispõe sobre locação de imóvel destinado à instalação dos cursos 
referenciados do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social e dá outras 
providências. 
 
20- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 01/2021, de autoria do senhor 
Presidente, edil Thiago Francisquini Viana e do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, que 
dispõe sobre o reconhecimento como essenciais para a população de General Salgado as 
atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões 
de beleza e da outras providencias 
 

21- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 02/2021, de autoria do Vereador 
Marcos Antonio de Alencar, que dispõe sobre denominação do Anfiteatro deste Município 
de General Salgado, de “ANFITEATRO ADRIANO EUGÊNIO BARBOSA”. 

 

22- 2ª Discussão e 2ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 02/2021, de autoria do 
senhor Prefeito, que extingue e transforma cargos em comissão na Prefeitura Municipal de 
General Salgado/SP, previstos na Lei Complementar nº 116, de 17 de dezembro de 2019 e 
dá outras providências.   
 
 
23- Palavra Livre aos Vereadores inscritos. 
 
 
  Câmara Municipal de General Salgado, 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

(ass.) THIAGO FRANCISQUINI VIANA 
Presidente 

 


	9- Leitura do Projeto de Lei nº 01/2021, de autoria do senhor Presidente, edil Thiago Francisquini Viana e do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, que dispõe sobre o reconhecimento como essenciais para a população de General Salgado as atividades desen...
	20- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 01/2021, de autoria do senhor Presidente, edil Thiago Francisquini Viana e do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, que dispõe sobre o reconhecimento como essenciais para a população de General Salgado ...

