
PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE 

DEZEMBRO DE 2021, ÀS 20:00 HORAS.- 

 

EXPEDIENTE: 

 

1- Discussão e Votação da Ata da 17ª Sessão Ordinária de 2021. 
 
2- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 09/2021, de autoria do senhor Prefeito, que 
revoga a Lei Complementar nº 119, de 18 de dezembro de 2020 (Referente ao Regime Próprio de 
Previdência Social) 
 
3- Leitura do Projeto de Lei nº 39/2021, de autoria do senhor Prefeito, que revoga a Lei Municipal 
nº 2.975, de 18 de dezembro de 2020. 
 
4- Leitura do Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo 
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$ 310.000,00 destinado a 
infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico). 
 
5- Leitura do Projeto de Lei nº 41/2021, de autoria do senhor Prefeito, que dá nova redação ao 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 3006, de 14 de outubro de 2021 (aumenta o valor do repasse da 
subvenção a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores). 
 
6- Leitura do Projeto de Lei nº 42/2021, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo 
Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$ 300.000,00 destinado a aquisição 
de um caminhão basculante). 
 
7- Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de General Salgado relativo ao mês 
de novembro de 2021. 
 
8- Leitura do Projeto de Lei nº 06/2021, de autoria do edil João Amaro Sobrinho, subscrito pelos 
demais edis que compõem esta Casa de Leis, que dispõe sobre denominação de rua e dá outras 
providências (denominação ao prolongamento da Rua Wilson Cândido Costa, de Rua Pedro Alves 
Rocha) 
 
9- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 53/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro 
dos Santos, requerendo seja encaminhado ofício à Elektro, requerendo seja verificado e 
solucionada a situação de falta de iluminação adequada dos postes de iluminação da Rua 
Adelício Custódio Primo, seja com a troca das lâmpadas, seja pelo redirecionamento do feixe da 
iluminação diretamente para sobre a rua, pois aparentemente está desregulada direcionando a 
iluminação para o pasto ao lado da rua. 
 
10- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 54/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro 
dos Santos, requerendo seja encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de General Salgado, 



requerendo seja informado a respeito da venda das máquinas de costuras, tais como: relação das 
máquinas postas a venda; avaliação das máquinas e nome dos compradores e valores da venda. 
 
11- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 55/2021, de autoria do edil Marcos Antonio 
de Alencar, solicitando a dispensa das formalidades regimentais sobre o Projeto de Lei 
Complementar nº 09/2021.  Requerendo ainda, sejam as duas discussões e as duas votações 
relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2021 apreciadas na 18ª Sessão Ordinária, a ser 
realizada dia 06 de dezembro de 2021. 
 
 
12- Leitura das INDICAÇÕES: 
 
nº 100/2021, de autoria de todos os edis que compõem esta Casa Legislativa, reivindicando ao 
Poder Executivo seja o veículo que será doado pela Câmara Municipal ao Poder Executivo, 
direcionado exclusivamente para o Setor da Saúde de nosso Município.  
 
nº 101/2021, de autoria do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, sugestionando ao senhor 
Prefeito, seja estudada a viabilidade de ser construída ‘uma lombada’ na Rua Antonio Marino, 
precisamente enfrente ao número 1.934, localizada no Bairro Residencial Nova General, situada 
enfrente a uma fábrica de cadeiras neste Município. 
 
nº 103/2021, de autoria dos Vereadores Claudemir Mateus Cardoso e José Donizete de Carvalho, 
indicando ao Prefeito providências necessárias a fim de que seja realizada a manutenção de 
todas as Estradas Municipais de terra do Município de General Salgado. 
 
nº 104/2021, de autoria do senhor Presidente, Vereador Thiago Francisquini Viana, reivindicando 
ao senhor Prefeito seja providenciada a reinstalação de um bueiro na Rua Dr. Bruno Martins na 
altura do número 1.250 em nosso município de General Salgado. 
 
nº 105/2021, de autoria da Vereadora Cristina Aparecida dos Santos Fernandes, reivindicando ao 
senhor Prefeito providências necessárias a fim de realizar as adequações necessárias para que 
sejam regularizados os descontos e recolhimentos referentes à CARGA SUPLEMENTAR dos 
professores que lecionam nas Escolas de nosso município, bem como que seja incluído o valor 
referente à carga suplementar nos proventos do benefício previdenciário dos professores que 
estão se aposentado, bem como nos que irão se aposentar, ou seja, considerando toda a 
remuneração que os professores tem direito por ocasião de sua aposentadoria de acordo com o 
artigo 34 da Lei Complementar nº 46/09 c.c §2º, § 4º, §9º do artigo 81 c.c artigo 83 e seu 
parágrafo único da Lei Complementar nº 17/06. 
 
nº 106/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao senhor Prefeito seja 
dado abono salarial para os servidores da educação municipal de nosso município de General 
Salgado. 
 
nº 107/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao senhor Prefeito seja 
realizada limpeza e conservação da Estrada Municipal de terra no trecho que compreende do 
cemitério municipal à entrada do sitio do Nelson Marques. 
 



 
13- Leitura da Moção nº 13/2021, de autoria do edil Marcos Antonio de Alencar, subscrita por 
Outros Edis, propondo Moção de Aplausos e Congratulações aos Servidores da Prefeitura 
Municipal pelos Enfeites Natalinos instalados na Praça Municipal de General Salgado. 
 
 
14- Leitura da Moção nº 14/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, Subscrita por 
Outros Edis, Propondo Moção de Apelo à Manutenção da Sabesp - Companhia De Saneamento 
Básico do Estado De São Paulo, como EMPRESA PÚBLICA visando afastar qualquer processo 
de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) que 
resulte em perda do controle acionário ou de comando da empresa pelo Estado. 
 
 
15-  PEQUENO EXPEDIENTE 

 
ORDEM DO DIA 

 

 
16- Leitura, 1ª Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 08/2021, de autoria 
do senhor Prefeito, que institui o Regime de Previdência Complementar no Âmbito do Município 
de General Salgado, fixa o limite máximo de valor para a concessão de aposentadorias e pensões 
pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal e dá outras 
providências.  
 
- Leitura do parecer conjunto das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e 
Orçamento sobre o Projeto de Lei Complementar nº 08/2021. 
 
17- 1ª Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 09/2021, de autoria do 
senhor Prefeito, que revoga a Lei Complementar nº 119, de 18 de dezembro de 2020 (Referente 
ao Regime Próprio de Previdência Social) 
 
18- Leitura, 1ª Discussão e 1ª Votação Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, de 
autoria do senhor Prefeito, que implementa a segregação da massa dos servidores públicos 
municipais de General Salgado, redefine a taxa de Administração do Instituto de Previdência 
Municipal – IPREM, autoriza a concessão de empréstimos pelo IPREM e dá outras providências. 
- Leitura do parecer conjunto das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e 
Orçamento sobre o Projeto de Lei Complementar nº 10/2021. 
 
19- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 39/2021, de autoria do senhor Prefeito, que 
revoga a Lei Municipal nº 2.975, de 18 de dezembro de 2020. 
 
20- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do senhor Prefeito, que 
autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$ 310.000,00 
destinada a infraestrutura urbana – recapeamento asfáltico). 
 



21- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 41/2021, de autoria do senhor Prefeito, que 
dá nova redação ao Artigo 1º da Lei Municipal nº 3006, de 14 de outubro de 2021 (aumenta o 
valor do repasse da subvenção a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Dores). 
 
22- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 42/2021, de autoria do senhor Prefeito, que 
autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$ 300.000,00 
destinado a aquisição de um caminhão basculante). 
 
23- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 06/2021, de autoria do edil João Amaro 
Sobrinho, subscrito pelos demais edis que compõem esta Casa de Leis, que dispõe sobre 
denominação de rua e dá outras providências (denominação ao prolongamento da Rua Wilson 
Cândido Costa, de Rua Pedro Alves Rocha) 
 
 
24- Discussão e Votação única da Moção nº 13/2021, de autoria do edil Marcos Antonio de 
Alencar, subscrita por alguns Edis, propondo Moção de Aplausos e Congratulações aos 
Servidores da Prefeitura Municipal pelos Enfeites Natalinos instalados na Praça Municipal de 
General Salgado. 
 
 
25- Discussão e Votação única da Moção nº 14/2021, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos 
Santos, Subscrita por Outros Edis, Propondo Moção de Apelo à Manutenção da Sabesp - 
Companhia De Saneamento Básico do Estado De São Paulo, como EMPRESA PÚBLICA visando 
afastar qualquer processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (SABESP) que resulte em perda do controle acionário ou de comando da empresa pelo 
Estado. 
 
26- 2ª Discussão e 2ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 09/2021, de autoria do 
senhor Prefeito, que revoga a Lei Complementar nº 119, de 18 de dezembro de 2020 (Referente 
ao Regime Próprio de Previdência Social) 
 
 
26- Palavra Livre aos Vereadores inscritos. 
 
 
  Câmara Municipal de General Salgado, 06 de dezembro de 2021. 
 
 
 

(ass.) THIAGO FRANCISQUINI VIANA 
 Presidente 


