
PAUTA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021, A SER 

REALIZADA NO DIA 1º DE MARÇO DE 2021, ÀS 20:00 

HORAS. 

 

E X P E D I E N T E : 

 

1- Leitura do Projeto de Lei nº 00003/2021, de autoria do Vereador Sandro Ribeiro dos 

Santos, que dispõe sobre a criação de curso preparatório aos Vereadores eleitos e 

suplentes no âmbito da Câmara Municipal de General Salgado. 

 

2- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00007/2021, de autoria do edil 

Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando seja enviado Ofício ao senhor Prefeito, 

solicitando informe e relacione o patrimônio (bens móveis e imóveis) da Prefeitura 

Municipal de General Salgado, o qual solicito que tal informação contenha no mínimo as 

seguintes informações: Veículos: relação de cada um com suas respectivas placas (os que 

possuem placas), á exceção de tratores, etc; - Onde estão, se estão rodando ou não, 

porquê.  Móveis: Relação do patrimônio, com o que e quantidade e onde estão.  Imóveis: 

relação com o número das matriculas, tamanho e endereço; - estão sendo utilizados por 

quem (pela administração direta, indireta ou por particular); - se por particular: Fornecer 

uma relação com os imóveis que estão sendo utilizados por terceiros contendo por quem 

está sendo utilizado (dados da empresa), lei que autorizou o prazo da permissão, a data 

que irá vencer a permissão, cópia do processo de seleção (licitação) com seu respectivo 

edital, proposta e contrato; relação dos aluguéis pagos pela Prefeitura: contendo a lei que 

autorizou o prazo do aluguel, a data do término do contrato, o valor pago, se está sendo 

utilizado pela administração direta, indireta ou por terceiro, os dados que quem está 

utilizando (se não for pela administração direta). 

 

3- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00008/2021, de autoria do edil 

Sandro Ribeiro dos Santos, solicitando seja enviado Ofício ao senhor Prefeito Municipal, 

reivindicando que encaminhe a esta Casa Legislativa, LISTA COM O NOME DOS 

VACINADOS CONTRA A COVID-19, CONTENDO A SUSA ORDEM DE PRIORIDADE 

(agentes de saúde, se por idade, indicar a idade) em nosso município, e que a atualize 



quinzenalmente, encaminhando assim a cada quinze dias, nova lista contendo os nomes 

dos munícipes vacinados, em primeira e segunda vacinação. 

 

3.1- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00009/2021, de autoria do 

Vereador Marco Antonio Gato, solicitando a dispensa das formalidades regimentais sobre 

o Projeto de Lei nº 00003/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos. 

 

4- Leitura e apreciação das seguintes Indicações: 

 

nº 00006/2021, de autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, reivindicando ao 

senhor Prefeito, providências a fim de que sejam trocadas as lâmpadas queimadas dos 

postes existentes no cemitério municipal de nossa cidade. 

 

nº 00007/2021, de autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, reivindicando ao 

senhor Prefeito, seja analisada a possibilidade de ser construído 02 obstáculos tipo 

‘lombada’, na Rua Valter Valese, localizada no Bairro Primavera II, neste Município. 

 

nº 00008/2021, de autoria do Vereador João Amaro Sobrinho, reivindicando ao senhor 

Prefeito, providências necessárias a fim de que seja construída uma ponte de concreto na 

Estrada GES – Km 457, que dá acesso as propriedades da Família Inocêncio, neste 

Município. 

 

nº 00009/2021, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida dos Santos, reivindicando ao 

senhor Prefeito, providências cabíveis a fim de que sejam construídos 02 quebra molas na 

extensão da Avenida Orlando Prestes, um entre o Pontilhão até o Auto Posto General; e o 

outro entre o Pontilhão até a extensão da Avenida Orlando Prestes que está localizado o 

calçadão onde as pessoas praticam caminhadas (sentido a cidade de Magda), neste 

Município. 



nº 00010/2021, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida dos Santos, reivindicando ao 

senhor Prefeito, seja analisada a viabilidade de ser construído um obstáculo tipo 

‘lombada’, na Avenida João Garcia, próximo a residência do senhor Zaqueu, neste 

Município.  

 

nº 00011/2021, de autoria do Vereador Thiago Francisquini Viana, reivindicando ao senhor 

Prefeito, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que sejam 

instaladas placas com os nomes das ruas no loteamento “CIDADE JARDIM”, neste 

município de General Salgado. 

 

nº 00012/2021, de autoria do Vereador Thiago Francisquini Viana, reivindicando ao senhor 

Prefeito, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que sejam 

construídos redutores de velocidade do tipo ‘lombada’, na Avenida Irmãos Boneto, na 

altura do número 52 e outro na Rua Ernesto Veschi, na altura do número 152, ambos 

neste Município de General Salgado. 

 

nº 00013/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao Executivo 

Municipal, seja determinado ao setor competente da Prefeitura Municipal, providências a 

fim de que seja procedido o acendimento da iluminação pública situada rua marginal 

compreendida no trecho entre o Auto Posto do ‘Tacilin’ e a Garagem de veículos do 

‘Maca’, neste município de General Salgado. 

 

nº 00014/2021, de autoria do edil José Donizete de Carvalho, indicando ao senhor 

Prefeito, seja realizada a pavimentação asfáltica do final da Rua Sebastião Paulino Feitosa 

no encontro com a Rua Deodata Lourenço Feitosa, localizadas no Distrito de São Luiz de 

Japíuba, neste Município. 

 

nº 00015/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao Executivo 

Municipal providências necessárias a fim de que seja implantado um programa de ações 

de proteção à vida animal, com o controle populacional, coibição de maus-tratos e 



abandono, educação em bem-estar animal, prevenção de zoonoses e demais medidas 

garantir aos direitos dos animais. 

 

nº 00016/2021, de autoria do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, sugestionando ao 

senhor Prefeito, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja 

construída 02 redutores de velocidade do tipo ‘lombada’, na Rua Juscelino Pedro de 

Oliveira, na altura do cruzamento com a Avenida Diogo Garcia Carmona, neste Município 

de General Salgado, instalando um antes e outro depois do cruzamento. 

 

nº 00017/2021, de autoria do edil José Donizete de Carvalho, sugestionando ao senhor 

Prefeito, providências necessárias a fim de que seja instalado um bebedouro no Posto de 

Saúde do Distrito de Prudêncio e Moraes, neste Município. 

 

O R D E M   D O    D I A : 

 

5- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 00003/2021, de autoria do Vereador 

Sandro Ribeiro dos Santos, que dispõe sobre a criação de curso preparatório aos 

Vereadores eleitos e suplentes no âmbito da Câmara Municipal de General Salgado. 

 

6- Palavra Livre aos Vereadores inscritos. 

 

  Câmara Municipal de General Salgado, 1º de março de 2021. 

 

 

(ass.) THIAGO FRANCISQUINI VIANA 
Presidente 

 


