
PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022, A SER 
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, ÀS 20:00 HORAS. 
 
 

E X P E D I E N T E : 
 
 
1- Discussão e Votação da Ata da 5ª Sessão Ordinária do ano de 2022. 
 
2- Discussão e Votação da Ata da 6ª Sessão Extraordinária do ano de 2022. 
 
 
3- Leitura e Discussão do Requerimento nº 15/2022, de autoria do edil Claudemir Mateus 
Cardoso, requerendo seja encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de General Salgado 
solicitando informações a respeito da iluminação da passarela, avenida marginal e 
pontilhão que dão acesso ao Conjunto Habitacional “Padre Victorino Linan Hitos”, tais 
como: por que ainda não foi instalada a iluminação, e, se o Município já recebeu ou está 
programado o recebimento de alguma verba para esta finalidade. 
 
4 - Leitura e Discussão do Requerimento nº 16/2022, de autoria do edil Claudemir Mateus 
Cardoso, subscrito por outros Vereadores, requerendo seja enviado ofício ao senhor 
Prefeito, solicitando seja fornecido o seguinte: 1) listagem atualizada dos servidores que 
estão nos Cargos Comissionados de nosso município; 2) Se há algum cargo vago?  Se 
sim, qual o cargo que está vago?; 3) No caso dos empossados, informar o nome e a 
função desempenhada por cada um destes servidores, seu respectivo salário e a data em 
que foi empossado. 
 
5- Leitura, Discussão e Votação única do Requerimento nº 172022, de autoria do 
Vereador Marco Antonio Gato, solicitando seja o Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do 
senhor Prefeito seja incluído na pauta da 6ª Sessão Ordinária, realizada dia 02 de maio de 
2022.  Requerendo ainda, a dispensa das formalidades regimentais sobre o referido 
projeto de lei. 
 
6- Leitura do Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do senhor Prefeito, que de autoria do 
senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar 
(no valor de R$ 300.000,00 – trezentos mil reais, destinado a infraestrutura urbana – 
iluminação pública). 
 
 
7- Leitura das INDICAÇÕES: 
 
nº 25/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao Prefeito seja 
providenciada a INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR ao 
longo da Rua Antônio Barnabé, Rua Ex-Vereador Wilson Cândido da Costa, e Rua Pedro 



Alves Rocha em frente à Rodovia Feliciano Salles Cunha, em nosso município de General 
Salgado. 
 
nº 26/2022, de autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, solicitando ao senhor 
Prefeito que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja 
providenciada a notificação para o proprietário da área do antigo “Ibem Motel”, para que 
tome providencias quanto ao resto do prédio que está abandonado. 
 
nº 27/2022, de autoria dos Vereadores Claudemir e Thiago, reivindicando ao Prefeito, que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja providenciada a 
reintegração de posse do imóvel denominado de “Clube de Regatas Salgadense” para o 
patrimônio público, e que seja dada uma destinação de benefício social a este imóvel. 
 
nº 28/2022, de autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, solicitando ao senhor 
Prefeito providências a fim de que seja providenciada a poda das árvores localizadas ao 
longo da Rua Antônio de Castro, em especial às próximas da passarela de acesso sobre a 
Rodovia que dá acesso ao Conjunto habitacional “Padre Victorino Linan Hitos”, neste 
Município. 
 
nº 29/2022, de autoria do Vereador José Donizete de Carvalho, sugestionando ao 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que 
seja providenciada a substituição do arroz da cesta básica que é entregue aos servidores 
públicos da Prefeitura Municipal de nosso município de General Salgado. 
 
nº 30/2022, de autoria do Vereador José Donizete de Carvalho, sugestionando ao Poder 
Executivo Municipal, providências necessárias a fim de que seja iluminado o local onde é 
usado para as pessoas jogarem bocha localizado na Praça “Joaquim Leite do Amaral”, ao 
lado do Posto de Saúde, no Distrito de São Luis de Japiúba, neste Município. 
 
nº 31/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao Prefeito, 
providências de suma importância a fim de que seja instalado um poste de iluminação na 
Rua São João, esquina com a Rua Projetada, no Distrito de Nova Palmira, neste 
Município. 
 
nº 32/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao Prefeito, 
providências necessárias a fim de que sejam trocados os vasos sanitários dos banheiros 
Feminino e Masculino, localizados na Praça “Antonio Francisco Filho”, do Distrito de Nova 
Palmira, neste Município.  
 
nº 33/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao Prefeito 
providências de suma importância a fim de que sejam consertadas as calçadas e os 
bancos da Praça “Antonio Francisco Filho”, do Distrito de Nova Palmira, neste Município. 
 



nº 34/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao senhor Prefeito 
providências necessárias a fim de que seja realizada limpeza no Mini Campo “João Batista 
Marques (Grilão)”, localizado no Bairro Residencial Jardim Sumaré, neste Município. 
 
6- Leitura da Moção nº 02/2022, de autoria do edil Marcos Antonio de Alencar, subscrita 
por Outros Edis, propondo Moção de Aplausos e Congratulações ao jovem artista MURILO 
ROSSI ONOE, pelo seu belíssimo talento na arte de desenhos realistas, se destacando 
em recriar fotos de pessoas já falecidas e incluí-las em fotos atuais. 
 
 
8-  PEQUENO EXPEDIENTE 
 
 

O R D E M   D O    D I A : 
 
 
9- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do senhor Prefeito, 
que de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito 
adicional Suplementar (no valor de R$ 300.000,00 – trezentos mil reais, destinado a 
infraestrutura urbana – iluminação pública). 
 
 
10- Discussão e Votação única da Moção nº 02/2022, de autoria do edil Marcos Antonio 
de Alencar, subscrita por Outros Edis, propondo Moção de Aplausos e Congratulações ao 
jovem artista MURILO ROSSI ONOE, pelo seu belíssimo talento na arte de desenhos 
realistas, se destacando em recriar fotos de pessoas já falecidas e incluí-las em fotos 
atuais. 
 
 
11- PALAVRA LIVRE aos Vereadores inscritos. 
 
 
 
  Câmara Municipal de General Salgado, 02 de maio de 2022. 
 
 
 

 
(ass.) THIAGO FRANCISQUINI VIANA 

Presidente 
 

 


