
PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022, A SER 
REALIZADA NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2022, ÀS 20:00 
HORAS. 
 
 

E X P E D I E N T E : 
 
 
1- Discussão e Votação da Ata da 9ª Sessão Ordinária do ano de 2022. 
 
2- Discussão e Votação da Ata da 10ª Sessão Extraordinária do ano de 2022. 
 
3- Discussão e Votação da Ata da 11ª Sessão Extraordinária do ano de 2022. 
 
4- Discussão e Votação da Ata da 12ª Sessão Extraordinária do ano de 2022. 
 
5- Discussão e Votação da Ata da 13ª Sessão Extraordinária do ano de 2022. 
 
6- Discussão e Votação da Ata da 14ª Sessão Extraordinária do ano de 2022. 
 

7- Ofício nº 08/2022 CT, enviado pelo senhor Prefeito, enviando o Balancete da Receita e 
Despesa da Prefeitura Municipal de General Salgado, relativo ao mês de junho de 2022. 
 
 
8- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, de autoria do senhor Prefeito, que 
estabelece o valor de vencimentos para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias do Município de General Salgado e dá outras providências. 
 
9- Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de autoria do Executivo 
Municipal, que dá nova redação das alíneas “a” do inciso I e alíneas “a” e “b” do inciso II, 
do artigo 1º da Lei Complementar nº 130/2021. 
 
10- Leitura do Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do senhor Prefeito, que revoga em 
suas totalidades, as Leis Municipais nºs 2.454, 2.455, 2.456 e 2.457, de 18 de agosto de 
2010 e dá outras providências (Leis relacionadas a permissão de uso de bem público dos 
quiosques de lanches da Praça da Matriz). 
 
 
11- Leitura do Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o 
Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor de R$ 80.000,00 
destinado a aquisição de um veículo zero quilômetro, destinado para Proteção Social 
Básica nos serviços: “Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e 



Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos). 
 

11.1- Balancete da Câmara Municipal de General Salgado, relativo ao mês de junho de 
2022. 

 
12- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 33/2022, de autoria do edil 
Claudemir Mateus Cardoso, seja encaminhado ofício a Prefeitura Municipal de General 
Salgado, solicitando cópia do Termo de convênio do Programa "Cidadania no Campo - 
Rotas Rurais" e o Plano de Trabalho - Anexo I, celebrado entre a Secretaria da Agricultura 
e a Prefeitura. 

 

13- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 34/2022, de autoria do edil Marco 
Antonio Gato, subscrito por outros Edis, solicitando ao senhor Presidente desta Casa de 
Leis, seja instaurada uma COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO para 
fiscalizar e investigar a SITUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE SERVIDORES DE 
SEUS LOCAIS HABITUAIS DE TRABALHO PARA OUTRO LOCAL. 

 

14- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 35/2022, de autoria do edil Sandro 
Ribeiro dos Santos, subscrito por outros Vereadores, requerendo seja encaminhado 
ofício ao Poder Executivo solicitando a disponibilização de área localizada na 
Chácara Municipal para a implantação de projeto de HORTA COMUNITÁRIA a ser 
desenvolvida pelo Vereador que este subscreve em conjunto com membros da 
comunidade de General Salgado. 

 
15- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 36/2022, de autoria do edil Marco 
Antonio Gato, solicitando a dispensa das formalidades regimentais sobre os Projetos de 
Leis Complementares nºs 05 e 06/2022; e Projetos de Leis nºs 45 e 46/2022, todos de 
autoria do senhor Prefeito Municipal. 
 

16- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 37/2022, de autoria dos Vereadores 
Marco Antonio Gato e José Donizete de Carvalho, solicitando sejam as duas discussões e 
as duas votações referentes aos Projetos de Leis Complementares nºs 05 e 06/2022, de 
autoria do senhor Prefeito, apreciadas nesta 10ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 
1º de agosto de 2022. 



17- Leitura das INDICAÇÕES: 

nº 40/2022, de autoria do Vereador Marco Antonio Gato, reivindicando ao senhor Prefeito 
providências necessárias a fim de que seja instalada sinalização de “PARES” nas ruas 
existentes no Bairro Residencial Nova General, neste Município. 
 
nº 41/2022, de autoria da Vereadora Cristina Ap. dos Santos Fernandes e Outros, 
reivindicando ao senhor Prefeito providências cabíveis a fim de que seja realizado o recape 
asfáltico na Vicinal GES-309 que interliga o Distrito de Prudêncio e Moraes à Rodovia 
Eliezer Magalhães, neste Município. 
nº 42/2022, de autoria do edil Claudemir Mateus Cardoso, solicitando ao senhor Prefeito 
que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que sejam alteradas as 
regras do horário e período de uso do velório Municipal de General Salgado. 
 
nº 43/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro dos Santos, solicitando ao Prefeito que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja feito o calçamento 
nas laterais da Rua Isacc de Castro, interligando o ‘Bar do Chiquinho’ até o Bairro 
Residencial Orlando Gabriel, deste município de General Salgado. 
 
nº 44/2022, de autoria do edil Thiago Francisquini Viana, reivindicando seja determinado 
ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja instalada placa com o nome da 
Rua José Giamatei no Bairro Residencial Orlando Gabriel, neste município de General 
Salgado. 
 
nº 45/2022, de autoria do Vereador José Donizete de Carvalho, indicando ao Prefeito que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja providenciada a 
compra de uma cadeira odontológica para ser instalada na sala de atendimento 
odontológico no Distrito de Prudêncio e Moraes, deste município de General Salgado. 
 
nº 46/2022, de autoria do Vereador José Donizete de Carvalho, indicando ao Prefeito que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal de General Salgado, seja 
providenciada REFORMA do Posto de Saúde do Distrito de Prudêncio e Moraes, neste 
município. 
 
nº 47/2022, de autoria do edil Clovis Pereira de Almeida, reivindicando ao Prefeito que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja pago cursos de 
formação e aperfeiçoamento, tais como: curso de transporte de veículos de emergência, 
transporte coletivo, transporte escolar, entre outros que sejam afetos ao serviço e 
necessários para que estes motoristas possam exercer a função na qual tenha sido 
designado. 
 
nº 48/2022, de autoria do edil Clovis Pereira de Almeida, reivindicando ao Prefeito que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja inserido no 



pagamento dos motoristas que trabalham na saúde mais 20 (vinte) horas a título de horas-
extras. 
 
nº 49/2022, de autoria do Vereador José Donizete de Carvalho, indicando ao Prefeito que 
determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja providenciado o 
rebaixamento, ou o alongamento do redutor de velocidade do tipo ‘lombada’, instalado na 
Avenida Diogo Garcia Carmona, na altura do lavador do Denilson. 
 
nº 50/2022, de autoria do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, sugestionando ao Poder 
Executivo, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja 
instalado em frente ao município letreiro com a frase “EU AMO GENERAL SALGADO”, 
sendo o eu amo em forma de coração. 
 
 
18-  PEQUENO EXPEDIENTE 
 
 

O R D E M   D O    D I A : 
 
 
 
19- 1ª Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, de autoria do 
senhor Prefeito, que estabelece o valor de vencimentos para os Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de General Salgado e dá outras 
providências. 
 
20- 1ª Discussão e 1ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de autoria do 
Executivo Municipal, que dá nova redação das alíneas “a” do inciso I e alíneas “a” e “b” do 
inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 130/2021. 
 
21- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do senhor 
Prefeito, que revoga em suas totalidades, as Leis Municipais nºs 2.454, 2.455, 2.456 e 
2.457, de 18 de agosto de 2010 e dá outras providências (Leis relacionadas a permissão 
de uso de bem público dos quiosques de lanches da Praça da Matriz). 
 
 
22- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do senhor 
Prefeito, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional Suplementar (no valor 
de R$ 80.000,00 destinado a aquisição de um veículo zero quilômetro, destinado para 
Proteção Social Básica nos serviços: “Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos com 
idade igual ou superior a 60 anos). 
 



23- 2ª Discussão e 2ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, de autoria do 
senhor Prefeito, que estabelece o valor de vencimentos para os Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de General Salgado e dá outras 
providências. 
 
24- 2ª Discussão e 2ª Votação do Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de autoria do 
Executivo Municipal, que dá nova redação das alíneas “a” do inciso I e alíneas “a” e “b” do 
inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 130/2021. 
 
 
25- PALAVRA LIVRE aos Vereadores inscritos. 
 
 
 
  Câmara Municipal de General Salgado, 1º de Agosto de 2022. 
 
 
 
 

(ass.) THIAGO FRANCISQUINI VIANA 
Presidente 
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