
PAUTA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2023, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE

2023, ÀS 20:00 HORAS.

E X P E D I E N T E :

1- Leitura do Ofício nº 16/2022 CT, enviado pelo senhor Prefeito, enviando o
Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de General Salgado,
relativo ao mês de novembro de 2022.

2- Leitura do Ofício nº 01/2023 CT, enviado pelo senhor Prefeito, enviando o
Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de General Salgado,
relativo ao mês de dezembro de 2022.

3- Leitura do Projeto de Lei nº 13/2023, de autoria do senhor Prefeito, que
altera a Lei Municipal nº 2007, de 18 de setembro de 2002, para substituir em
toda lei, as expressões, “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e
“pessoas idosas”, respectivamente.

4- Leitura do Projeto de Lei nº 14/2023, de autoria do Executivo Municipal,
que altera a Lei Municipal nº 3.088, de 27 de outubro de 2021, para substituir,
em toda lei, as expressões, “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa
idosa e pessoas idosas”, respectivamente.

5- Leitura do Projeto de Lei nº 15/2023, de autoria do senhor Prefeito, que
dá nova redação e altera o § 2º e § 4º e incisos do artigo 4º, bem como,
acrescenta letras nos respectivos incisos, da Lei Municipal nº 3.033, de 19 de
janeiro de 2022, e dá outras providências.

6- Leitura do Projeto de Lei nº 16/2023, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que dispõe sobre fixação de recursos em pecúnia aos médicos
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências,
todos de autoria do senhor Prefeito Municipal

7- Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de General
Salgado, relativo ao mês de dezembro de 2022.

8- Leitura do Projeto de Lei nº 00002/2023, de autoria do Vereador
Claudemir Mateus Cardoso, subscrito pelos edis José Donizete de Carvalho,
Marco Antonio Gato, Sandro Ribeiro dos Santos e Thiago Francisquini Viana,
que dispõe sobre a denominação de Rua e dá outras providências.

9- Leitura do Projeto de Lei nº 00003/2023, de autoria do Vereador Marco
Antonio Gato, subscrito pelos edis Claudemir Mateus Cardoso, José Donizete
de Carvalho, Sandro Ribeiro dos Santos e Thiago Francisquini Viana, que



dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária
de serviço público de distribuição de energia elétrica existentes no município
em atender às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e
realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes e a notificar
as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus
cabeamentos em vias públicas e dá outras providências.

10- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00002/2023, de
autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, subscrito pelos edis José
Donizete de Carvalho, Marco Antonio Gato, Sandro Ribeiro dos Santos e
Thiago Francisquini Viana, solicitando seja encaminhado ofício à
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO, solicitando seja
encaminhado cópia completa dos extratos bancários de todos os convênios
firmados com o Estado e União no período compreendido de 01 de janeiro de
2021 até a data da aprovação deste de 15 de fevereiro de 2023, todos de
nosso município de General Salgado.

11- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00003/2023, de
autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, subscrito pelos edis José
Donizete de Carvalho, Marco Antonio Gato, Sandro Ribeiro dos Santos e
Thiago Francisquini Viana, solicitando seja encaminhado ofício à
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO, requerendo que seja
encaminhada cópia completa dos extratos bancários de todos os recursos
vinculados à Saúde: ESF (Estratégia Saúde da Família); PAB (Piso de
Atenção Básica); MAC (Média e Alta Complexidade) e outros recursos
relacionado a saúde, no período compreendido de 01 de janeiro de 2021 até
a data da aprovação deste de 15 de fevereiro de 2023, todos de nosso
município de General Salgado.

12- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00004/2023, de
autoria do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, subscrito pelos edis José
Donizete de Carvalho, Marco Antonio Gato, Sandro Ribeiro dos Santos e
Thiago Francisquini Viana, reivindicando seja encaminhado ofício à
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO, requerendo seja
encaminhado cópia completa do convênio, o extrato bancário e o processo
licitatório na íntegra das obras da ORLA DA REPRESA, do GINÁSIO DE
ESPORTES e do VELÓRIO MUNICIPAL, todos de nosso município de
General Salgado.

13- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00005/2023, de
autoria do Vereador Marco Antonio Gato, reivindicando seja encaminhado
ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO, requerendo
seja informado onde foram gastos/utilizados, os valores que foram devolvidos,



referente à parte do duodécimo do exercício de 2022, que totalizaram
R$ 363.915,18 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e quinze reais e
dezoito centavos).

14- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00006/2023, de
autoria do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, solicitando seja
encaminhada a esta Câmara Municipal cópia do contrato e planilha
orçamentária que está vigente a respeito da reforma do “Sistema de Lazer
Eco-turístico Carlos Renato Fantini; e, cópia do contrato e planilha
orçamentária que está vigente a respeito das construções dos galpões que
estão sendo construídos pela prefeitura em nosso município de general
salgado.

15- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00007/2023, de
autoria do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, requerendo seja
encaminhado ofício ao ASILO “MARIA DONIZETTI ZOCCAL”, requerendo
documentos e informações a respeito dos seguintes tópicos: 1) Valor que
recebe mensalmente referente às aposentadorias dos idosos atendidos; 2)
Balancete da atual gestão; I- Recebimentos; II- Gastos; III- Saldos bancários,
etc; 3) Relação de funcionários com o horário de cada funcionário; 4)
Eventuais horas extras pagas no período de 2021-2022.

16- Leitura, Discussão e Votação do Requerimento nº 00008/2023, de
autoria do Vereador Marco Antonio Gato, solicitando a dispensa das
formalidades regimentais sobre os Projetos de Leis nºs 13, 14, 15 e 16/2023;
de autoria do Poder Executivo Municipal; e Projetos de Leis nºs 00002 e
00003/2023, ambos de autoria do Poder Legislativo.

17- Leitura e apreciação das INDICAÇÕES:

Nº 00001/2023, de autoria dos Vereadores Claudemir Mateus Cardoso, José
Donizete de Carvalho, Marco Antonio Gato, Sandro Ribeiro dos Santos e
Thiago Francisquini Viana, que seja tomada as providencias cabíveis a fim de
conceder a revisão geral anual nos salários dos servidores públicos de nossa
municipalidade de forma a conceder o índice oficial do IPCA-IBGE do ano de
2022 que foi de 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento), e assim
sendo, e seja proporcionado ainda aos servidores público municipal um
aumento real acrescido de percentual de ganho real, no aporte de 4,21%
(quatro vírgula vinte e um por cento), e assim sendo, dando ao servidor
municipal um reajuste salarial somado de 10% (dez por cento).



Nº 00002/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao
Prefeito, a reiteração da INDICAÇÃO Nº 00089/2021, datada de 17 de
setembro de 2021, onde reivindiquei fosse encaminhado a esta Câmara
Municipal, Projeto de Lei que contemple a causa animal, dispondo sobre a
criação do Centro de Proteção da Vida Animal - CPVA, do Conselho
Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal - COMPROA, do Fundo
Municipal de Bem-Estar Animal – FUMBEA, do Sistema Integrado de
Controle Animal – SICA e prevendo multas para maus tratos aos animais
(modelo em anexo).

Nº 00003/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao
Prefeito, a reiteração da INDICAÇÃO Nº 00060/2021, datada de 28 de julho
de 2021, onde reivindiquei fosse determinado ao setor competente da
Prefeitura Municipal, seja providenciada a instalação de semáforos no
cruzamento próximo ao posto Sidarta, que liga a marginal à rua que passa
por baixo do Pontilhão em nosso Município.

Nº 00004/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, sugestionando ao
senhor Prefeito, a reiteração da Indicação nº 50/2022, datada de 28 de julho
de 2022, onde sugestionei que fosse determinado ao setor competente da
Prefeitura Municipal, seja instalado em frente ao município LETREIRO com a
frase “EU AMO GENERAL SALGADO”, sendo o eu amo em forma de
coração.

Nº 00005/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, solicitando ao
senhor Prefeito, sejam tomadas providências necessárias a fim que sejam
roçados os matos existentes nas laterais da Vicinal “Jesulino da Cunha Frota”,
que liga General Salgado ao município de São João de Iracema.

Nº 00006/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao
senhor Prefeito, providências cabíveis a fim de que seja roçado o Campo de
Futebol existente na entrada do Distrito de Nova Palmira, localizado neste
Município.

Nº 00007/2023, do Vereador Marco Antonio Gato, sugestionando ao senhor
Prefeito, que determine ao setor competente da Prefeitura Municipal, para
que seja realizada ronda na área rural do município, em nossa cidade de
General Salgado com a contratação da atividade delegada.



Nº 00008/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao
Poder Executivo seja determinado ao setor competente da Prefeitura
Municipal, para que seja providenciada a instalação de grelha no bueiro
situado da Rua Antônio Barnabé, marginal em frente à Agropeças, neste
Município.

Nº 00009/2023, do Vereador Sandro Ribeiro dos Santos, solicitando ao
senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor competente da Prefeitura
Municipal, para que seja construído redutor de velocidade do tipo ‘lombada’
na Rua José Duran na altura do número 105, neste município de General
Salgado.

Nº 00010/2023, do Vereador Thiago Francisquini Viana, reivindicando ao
\Prefeito Municipal que determine ao setor competente da Prefeitura
Municipal, para que seja providenciada a extensão no horário de atendimento
odontológico no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas no município
de General Salgado.

Nº 00011/2023, do edil Sandro Ribeiro dos Santos, reivindicando ao senhor
Prefeito providências necessárias a fim de que seja roçado o Mini Campo de
Futebol “JOÃO BATISTA MARQUES – GRILÃO”, localizado no Bairro
Residencial Jardim Sumaré, neste Município.

Nº 00012/2023, do edil Sandro Ribeiro dos Santos, solicitando ao senhor
Prefeito providências cabíveis a fim de que seja roçada as margens da Vicinal
Jesulino da Cunha Frota, que lida o Município de General Salgado à Usina
Generalco.

18- Leitura da Moção nº 00001/2023, de autoria do Vereador Marco Antonio
Gato, subscrito pelos edis Claudemir Mateus Cardoso, José Donizete de
Carvalho, Sandro Ribeiro dos Santos e Thiago Francisquini Viana, que
propõe MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES pela comemoração
de seus 100 (cem) anos de existência no Brasil, em reconhecimento aos seus
valorosos serviços à comunidade, como prova singela, mais franca, cordial e
sincera manifestação de reconhecimento pelos relevantes serviços que vem
prestando.

18.1- Leitura da Indicação nº 00061/2022, de autoria do edil Sandro Ribeiro
dos Santos, a pedido de mesmo.



18.2- Leitura do Ofício enviado pelos pais, senhor Dr. João Rodrigues Moreira
e senhora Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira.

19- PEQUENO EXPEDIENTE

O R D E M D O D I A :

20- Eleição das Comissões Competentes de JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO
REDAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO; URBANISMO, OBRAS, VIAÇÃO
E TRANSPORTES E AÇÃO SOCIAL E ECONOMIA.

21- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 13/2023, de autoria do
senhor Prefeito, que altera a Lei Municipal nº 2007, de 18 de setembro de
2002, para substituir em toda lei, as expressões, “idoso” e “idosos” pelas
expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente.

22- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 14/2023, de autoria do
Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 3.088, de 27 de outubro de
2021, para substituir, em toda lei, as expressões, “idoso” e “idosos” pelas
expressões “pessoa idosa e pessoas idosas”, respectivamente.

23- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 15/2023, de autoria do
senhor Prefeito, que dá nova redação e altera o § 2º e § 4º e incisos do artigo
4º, bem como, acrescenta letras nos respectivos incisos, da Lei Municipal nº
3.033, de 19 de janeiro de 2022, e dá outras providências.

24- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 16/2023, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre fixação de recursos em pecúnia
aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras
providências, todos de autoria do senhor Prefeito Municipal

25- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 00002/2023, de autoria
do Vereador Claudemir Mateus Cardoso, subscrito pelos edis José Donizete
de Carvalho, Marco Antonio Gato, Sandro Ribeiro dos Santos e Thiago
Francisquini Viana, que dispõe sobre a denominação de Rua e dá outras
providências.



26- Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 00003/2023, de autoria
do Vereador Marco Antonio Gato, subscrito pelos edis Claudemir Mateus
Cardoso, José Donizete de Carvalho, Sandro Ribeiro dos Santos e Thiago
Francisquini Viana, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa
concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de
energia elétrica existentes no município em atender às normas técnicas
aplicáveis à ocupação do espaço público e realizar o alinhamento e retirada
dos fios inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam
os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas e dá outras
providências.

27- Discussão e Votação única da Moção nº 00001/2023, de autoria do
Vereador Marco Antonio Gato, subscrito pelos edis Claudemir Mateus
Cardoso, José Donizete de Carvalho, Sandro Ribeiro dos Santos e Thiago
Francisquini Viana, que propõe MOÇÃO DE APLAUSOS E
CONGRATULAÇÕES pela comemoração de seus 100 (cem) anos de
existência no Brasil, em reconhecimento aos seus valorosos serviços à
comunidade, como prova singela, mais franca, cordial e sincera manifestação
de reconhecimento pelos relevantes serviços que vem prestando.

28- PALAVRA LIVRE aos Vereadores inscritos.

Câmara Municipal de General Salgado, 15 de Fevereiro de 2023.

(ass.) CLAUDEMIR MATEUS CARDOSO

Presidente


