PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022, A SER
REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, ÀS 20:00 HORAS.
EXPEDIENTE:
1- Discussão e Votação da Ata da 7ª Sessão Ordinária do ano de 2022.
2- Discussão e Votação da Ata da 8ª Sessão Extraordinária do ano de 2022.
3- Ofício nº 06/2022 CT, enviado pelo senhor Prefeito, enviando o Balancete da
Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de General Salgado, relativo ao mês de
abril de 2022.
4- Leitura do Projeto de Lei nº 27/2022, de autoria do senhor Prefeito, que dispõe
sobre autorização para locação de imóvel urbano destinado à instalação de empresa
interessada no ramo de atividade de industrialização e comércio atacadista de
embalagens de papel e papelão e dá outras providências.
5- Leitura do Projeto de Lei nº 28/2022, de autoria do senhor Prefeito, que dispõe
sobre autorização para locação de imóvel urbano destinado à instalação de empresa
interessada no ramo de atividade de Centro de Distribuição de Produtos da marca
Coca Cola e dá outras providências.
6- Leitura do Projeto de Lei nº 29/2022, que dispõe sobre autorização legislativa para
abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR no orçamento do exercício de 2022 e
dá outras providências (no valor de R$ 3.300.000,00).
7- Balancete da Câmara Municipal de General Salgado referente ao mês de maio
de 2022.
8 - Leitura e Discussão do Requerimento nº 23/2022, de autoria do edil Marco
Antonio Gato, subscrito por outros Edis, reivindicando ao Presidente desta Casa de
Leis seja instaurada uma Comissão Especial e Investigação para fiscalizar e investigar
a situação de transferências de servidores de locais de trabalho e de funções.

9- Leitura e Discussão do Requerimento nº 24/2022, de autoria do edil Claudemir
Mateus Cardoso, subscrito por outros Vereadores, reivindicando seja encaminhado
ofício à Prefeitura Municipal de General Salgado reivindicando que todos os Projetos
de Leis versando a respeito de abertura de crédito, venham acompanhados dos
respectivos projetos da utilização do valor da abertura de crédito, e na ausência deste
projeto, que seja encaminhado o máximo de informações possível a respeito de onde,
como e para que será utilizado a verba, a fim de que os vereadores possam ter
subsídios para seu convencimento no momento da apreciação e votação do projeto,
bem como possa ser informado a população sobre a utilização da referida verba.

10- Leitura e Discussão do Requerimento nº 25/2022, de autoria do edil Marco
Antonio Gato, solicitando a dispensa das formalidades regimentais sobre os Projetos
de Leis nºs 27, 28 e 29/2022, todos de autoria do senhor Prefeito Municipal.

11- Leitura da Indicação nº 36/2022, de autoria do Vereador José Donizete de
Carvalho, reivindicando ao senhor Prefeito providências cabíveis a fim de que sejam
realizadas melhorias como guias e sarjetas na Rua Geraldo Desidério, precisamente
enfrente a E.M.E.I.F. “Syrlei Cândido de Oliveira”, localizada neste Município.

12- PEQUENO EXPEDIENTE

ORDEM DO DIA:
13- 2ª Discussão e 2ª Votação do Projeto de Lei nº 20/2022, de autoria do senhor
Prefeito, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2023 e dá outras providências.
14- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 27/2022, de autoria do senhor
Prefeito, que dispõe sobre autorização para locação de imóvel urbano destinado à
instalação de empresa interessada no ramo de atividade de industrialização e
comércio atacadista de embalagens de papel e papelão e dá outras providências.

15- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 28/2022, de autoria do senhor
Prefeito, que dispõe sobre autorização para locação de imóvel urbano destinado à
instalação de empresa interessada no ramo de atividade de Centro de Distribuição de
Produtos da marca Coca Cola e dá outras providências.
16- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 29/2022, que dispõe sobre
autorização legislativa para abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR no
orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências (no valor de R$
3.300.000,00).
17- PALAVRA LIVRE aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 06 de Junho de 2022.

(ass.) THIAGO FRANCISQUINI VIANA
Presidente

