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Três projetos do Legislativo e um do Executivo são aprovados na 26ª Reunião Ordinária
Editorial
Palavra do
Presidente

O QUE É O QUE É?

Comenda do Mérito da Família: aprovação de projeto destaca o importante papel da família na formação do cidadão.

A

Câmara Municipal
de São João
Nepomuceno
realizou a sua 26ª Reunião
Ordinária no dia (22/08), às
19:00h. Na oportunidade
foram discutidos, votados e
aprovados pelos vereadores
quatro projetos de Lei, sendo
três de autoria do Legislativo
Municipal e um do Executivo.
O Projeto de Lei nº.
41/2017, que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a
implantar o 'Programa de
Melhoramento Genético –
PROMEGE' em Bovinos e dá
outras providências”, de
autoria do Executivo, foi o
primeiro aprovado em
Plenário.
Também foi aprovado o
Projeto de Resolução nº.
03/2017, que “Altera

dispositivos da Resolução
nº. 04/99, que 'Dispõe sobre
o Regimento Interno' da
Câmara Municipal de São
João Nepomuceno”, com
emendas, de autoria da
Mesa Diretora.
Seguindo a pauta de
votações foi aprovado o
Projeto de Decreto
Legislativo nº. 01/2017, que
“Cria a Comenda Municipal
do Mérito da Família”, de
autoria do vereador Heldemir
Azevedo Alves.
Em sua justificativa, o
objetivo deste Projeto de
Decreto Legislativo é
fortalecer a família,
importante instituição basilar
de toda e qualquer
sociedade.
Precisamos enquanto
poder constituído oferecer

apoio à família para
promovermos mudanças e
resgatarmos os valores e o
respeito ao próximo.
O Projeto de Decreto
Legislativo, aprovado em
Plenário, busca prestar uma
devida homenagem àqueles
que mantêm firmes seus
laços familiares, destacar o
importante papel da família
na formação do cidadão,
buscando estimular a boa
formação moral, ética e
cívica.
Finalizando a votação
dos atos legislativos, foi
aprovado o Projeto de Lei nº.
43/2017, que “Revoga a Lei
nº. 2.758, de 04 de julho de
2011”.
As leis estarão
mencionadas nesta matéria
estarão disponíveis no portal

oficial da Câmara Municipal:
www.camarasjn.mg.gov.br,
assim que forem
sancionadas pelo Chefe do
Executivo Municipal.
Na missão de contribuir
com o desenvolvimento
social, os vereadores
utilizaram a tribuna livre para
reivindicar, através de suas
proposições que, a partir
delas, o Poder Executivo
Municipal possa atender as
demandas e solicitações dos
cidadãos são-joanenses.
Nossa próxima reunião
está marcada para o dia
(05/09), às 19:00h.
Contamos com a sua
participação! Faça valer a
sua cidadania!

Câmara aprova 02
projetos de Lei na sua
22ª Reunião Ordinária
Vereadores aprovam
três projetos de Lei na
24ª Reunião Ordinária
da Câmara

Cadastramento
Biométrico
Eleitoral
Proposições do
Legislativo

02

Notícias da Câmara

São João Nepomuceno, 15 de agosto a 15 de setembro de 2017

Palavra do Presidente

Editorial

Caros Cidadãos Sãojoanenses...

Auxílio à cidadania
Com o objetivo de fiscalizar
e auxiliar o desenvolvimento do Município, os
vereadores da Câmara
Municipal de São João
Nepomuceno exercem
mensalmente o seu papel
propondo ao Chefe do
Executivo várias demandas
necessárias quanto à
execução de obras,
reparos, manutenções em
vias públicas e outras
solicitações para que os
nossos cidadãos tenham
constantemente um efetivo
ganho na sua qualidade de
vida. Portanto, a constante
divulgação dessas
proposições no jornal
Notícias da Câmara é uma
resposta positiva à
sociedade de que os
membros do legislativo
estão empenhados nas
suas atribuições como
representantes da
sociedade.

Ruy Barbosa
Presidente

Nosso Município está passando por
momentos tempestivos e violentos. A
criminalidade e as drogas estão
pulverizando o futuro de muitos jovens e
acabando com o sossego da nossa

sociedade. Famílias estão sendo
atingidas e sofrem por não encontrarem
uma solução para essa mazela social. O
poder público deve encontrar caminhos
para que São João Nepomuceno possa
superar essa grande dificuldade através
de medidas que priorizem o bem-estar da

O QUE É
?
É
E
U
Q
O
A Câmara Municipal de São João Nepomuceno irá
publicar em seu jornal mensal a nova coluna “O que é o
que é?”, com algumas informações importantes sobre
o nosso legislativo. O objetivo é informar e despertar a
curiosidade em nossas crianças e jovens sobre todas
as funções realizadas na administração da Casa de
Leis, e na missão da representação que os vereadores
exercem em benefício da sociedade.

nossa cidade. Portanto, estamos abertos
a todos os representantes da nossa
sociedade para dialogar através do uso
da tribuna livre e, se necessário,
audiências públicas na busca de um
consenso geral e eficaz na luta pela
ordem e pela paz.

O que é a Câmara de
vereadores?
- É o órgão legislativo dos
municípios brasileiros. É
responsável pela criação das
leis que organizam e
regulamentam a cidade e por
fiscalizar o poder executivo
municipal. Em Portugal, a
Câmara dos Vereadores recebe
o nome de Assembleia
Municipal.
Como funciona a Câmara?
- A Câmara dos
Vereadores tem uma Mesa
Diretora, eleita internamente,
que cumpre a tarefa de
coordenar o andamento das
sessões e administrar o
Legislativo Municipal. As
sessões são os momentos em
que os vereadores se reúnem
para discutir e votar leis e outros
projetos, como nomes de ruas,
pontes e praças.
Sempre que um projeto
de lei é aprovado pela Câmara,
ele vai para o Poder Executivo,
representado pelo prefeito da
cidade. O prefeito tem quinze

dias úteis para aprová-lo ou
vetá-lo. Se for aprovado, vira lei
e passa a vigorar. Se for vetado,
o projeto volta à Câmara para
apreciação dos vereadores, que
podem manter ou derrubar o
veto do prefeito.
Como surgiram as Câmaras
Municipais no Brasil?
As Câmaras de
Vereadores foram organizadas
no Brasil ainda no início da
colonização portuguesa. A
primeira de que se tem notícia
foi instalada em 1532, por
Martim Afonso de Sousa, na
capitania de São Vicente, e ficou
conhecida como “Câmara
Vicentina”.
As câmaras municipais
da colônia reproduziam o
modelo existente em Portugal.
Lá, desde o final da Idade
Média, as cidades eram
administradas pelo conjunto
dos “homens bons” — o que,
pelos critérios da época,
designava aqueles que não
exerciam atividades manuais e
os grandes proprietários rurais.

Nota:
Na 37ª edição do jornal
Notícias da Câmara,
observamos que não foi
mencionado o nome do autor
do Projeto de Lei Nº 37/2017,
que “Dispõe sobre a publicação
de material informativo sobre
os serviços de saúde prestados
pela rede municipal,
denominado 'Guia da Saúde' e
dá outras providências. No
entanto, o referido projeto é de
autoria do vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira
Carillo.
Assessoria de Comunicação

Câmara aprova 02 projetos de Lei na sua 22ª Reunião Ordinária
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Os vereadores da
Câmara Municipal de São
João Nepomuceno
estiveram reunidos para a
22ª Reunião Ordinária da
Sessão Legislativa de 2017,

no dia (18/07), às 19:00h, em
que foram aprovados 02
projetos de Lei.
O projeto de Lei nº
42/2017, de 04 de julho de
2017, que dá denominação a

logradouro público de “Luis
Quirino de Freitas”, de
autoria do Vereador Edison
de Souza Silva, foi o primeiro
aprovado pelos vereadores
por unanimidade.
Portanto, fica o Chefe
do Executivo autorizado a
dar o nome de “Luis Quirino
de Freitas”, a um dos
logradouros existentes neste
Município.
Na oportunidade
também foi aprovado o
projeto de Lei nº 47/2017,
que “Altera dispositivos que
especifica da Lei nº. 2.270,
de 22 de outubro de 2003,
que 'Altera a Lei nº. 1.933, de
29 de abril de 1998', bem
como da Lei nº. 2.785, de 12
de dezembro de 2011, que
'Dispõe sobre a Política

Municipal de Turismo”.
A tribuna livre foi
utilizada pelo Senhor
Rodrigo Barbosa Ribeiro,
que teve o prazo de 20
minutos para expor assuntos
referentes ao Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
trazendo informações sobre
o atual mandato bem como
seus expedientes.
Os vereadores
também fizeram o uso da
tribuna para propor ao
Executivo Municipal algumas
reivindicações a serem
realizadas para o benefício
geral da sociedade.
Mais informações
sobre essa e outras matérias
serão divulgadas na nossa
Rádio Câmara em Ação!
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Vereadores aprovam três projetos de Lei na 24ª Reunião Ordinária da Câmara

Fiscalização: Vereadores reivindicam várias proposições direcionadas ao Chefe do Executivo

E

m mais uma
reunião da
S e s s ã o
Legislativa de 2017, os
vereadores da Câmara
Municipal de São João
Nepomuceno aprovaram 03
projetos de Lei na noite do dia
(01/08), na 24ª Reunião
Ordinária.
Dando início à pauta de
votações, foi aprovado em
primeira e segunda
discussão o Projeto de Lei nº
40/2017, que "Dispõe sobre a
instalação de lixeiras
seletivas para reciclagem nas

escolas públicas do
Município de São João
Nepomuceno", com
emendas, de autoria do
Vereador Francisco Augusto
Baptista de Oliveira Carillo.
Nos artigos do projeto
está exposto que:
Art. 1º - Toda escola
pública municipal deverá
disponibilizar lixeiras, em
número suficiente, para
receber, separadamente, os
detritos de plásticos, vidros,
papéis, metais e de outros
materiais. As lixeiras citadas
poderão ser de material

gratuito reciclável ou
confeccionadas pelos
próprios alunos nas aulas de
artes ou matéria semelhante,
também com material
gratuito reciclável.
Art. 2º - A direção de
cada escola promoverá a
venda do lixo recolhido,
passível de reciclagem.
Parágrafo único - Os
recursos auferidos serão
depositados em conta
bancária específica,
apresentando-se prestação
de contas anuais quanto à
utilização destes valores.
Art. 3º - Caberá à
direção da escola arrolar as
necessidades da unidade
escolar e estabelecer as
prioridades para aplicação
dos recursos auferidos com a
venda do material reciclável
recolhido.
Art. 4º - A Secretaria
Municipal de Educação,
juntamente com as escolas
públicas municipais, poderá
celebrar acordos ou
convênios com entidades
públicas, organizações não
governamentais ou
cooperativas de catadores

para a implantação e
implementação das
disposições constantes
nesta Lei.
O segundo projeto
aprovado pelos vereadores
foi o de nº 44/2017, que dá
denominação a logradouro
público de "Antônio José
Badoco", com emendas, de
autoria do Vereador Heldemir
Azevedo Alves.
Portanto, fica o Chefe
do Executivo autorizado a dar
o referido nome a um dos
logradouros existentes neste
Município.
O Projeto de Lei nº
46/2017, que "Institui a
Semana Municipal de
Prevenção e Combate ao
Diabetes e dá outras
providências", também foi
aprovado por unanimidade
em Plenário.
A Semana Municipal de
Prevenção e Combate ao
Diabetes será realizada
durante a semana do dia 14
de novembro de cada ano, e
passará a integrar o
calendário oficial do
Município.
A finalidade da semana

é a p o i a r, i n f o r m a r e
conscientizar as pessoas a
respeito do tema, através da
promoção de debates nas
emissoras locais de rádio e
televisão, palestras e
distribuição de panfletos
informativos nas escolas e
empresas sobre a prevenção
e combate ao diabetes.
Mais informações a
respeito das Leis citadas
nesta matéria estarão
disponíveis no nosso Portal
I n s t i t u c i o n a l :
www.camarasjn.mg.gov.br.
As leis entrarão em vigor
após serem sancionadas
pelo Chefe do Executivo.
E na missão de ouvir a
população e de pôr em
prática o auxílio à
fiscalização municipal, os
vereadores utilizaram a
tribuna livre para solicitar
várias reivindicações ao
Chefe do Executivo
Municipal.

A nossa próxima reunião
foi marcada para o dia 22
de agosto, às 19:00h.
Contamos com a
participação de todos!

Cadastramento Biométrico Eleitoral

Cartório Eleitoral de São João Nepomuceno está realizando o cadastramento biométrico para todos os munícipes

O

s cidadãos do
Município de
S ã o J o ã o
Nepomuceno estão passando
pelo recadastramento
biométrico, também
conhecido como revisão
b i o m é t r i c a
o u

recadastramento, desde 07
de agosto de 2017. Os
eleitores do Município devem
realizar o recadastramento
diretamente no Cartório
Eleitoral situado à rua Capitão
Braz, nº 107, ao lado da
Delegacia de Polícia Civil.

Para o analista judicial
do TRE e chefe do cartório
eleitoral, Sr. Alberto de Castro
E v a n g e l i s t a , o s
agendamentos dos serviços
estão sendo abertos durante
a segunda-feira e válidos
durante os dias úteis da
semana. “Estamos
atendendo “in loco” tanto os
moradores da zona urbana,
quanto da zona rural, sendo
que os agendamentos podem
ser feitos pelo telefone (32)
3261-2630 ou presencial”
afirmou o chefe do cartório.
No momento não estão sendo
agendados os serviços via
site do TRE-MG por motivos
de adaptação do sistema no
Município.

Os atendimentos são
realizados de 12:00h às
18:00h, onde o cidadão pode
marcar um horário que melhor
lhe atenda.
Os documentos para o
atendimento no cartório
eleitoral podem ser um
desses:
- Carteira de identidade;
- Carteira nacional de
habilitação;
- Certidão de nascimento;
-Certidão de casamento.
No dia do atendimento
o cidadão deve comparecer
com um desses documentos
citados acima e um
comprovante de residência
domiciliar.
No cartório de São João

Nepomuceno, você pode
agendar atendimento para:
emissão do título de eleitor
pela primeira vez, realização
da transferência, segunda via,
regularização/atualização
dos dados cadastrais e
recadastramento biométrico.
O eleitor em débito com
a Justiça Eleitoral pode gerar
guias para pagamento da
multa eleitoral previamente e
depois agendar o
atendimento para regularizar
a situação. Caro cidadão!
Participe deste ato de
cidadania!
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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA E
VIGÉSIMA TERCEIRA
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Indicação nº 143/2017: Vereador
José Maria de Almeida, solicitando ao
Poder Executivo que realize estudos
para a transformação do povoado de
Araci em Distrito.
- Indicação nº 147/2017: Vereador
Heldemir Azevedo Alves, solicitando
ao Prefeito Municipal a instalação de
um corrimão na escada localizada na
Rua Lucimar Teixeira Albuquerque.

- Indicação nº. 146/2017: Vereador
Antônio José da Costa, solicitando à
Prefeitura, a construção um canteiro
central para separação das duas mãos
na Rua Sebastião Pereira Santiago,
próximo ao bar do Marco Antônio, no
Distrito de Carlos Alves.
- Indicação nº 148/2017: Vereador
Írio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Executivo Municipal a
revitalização da Praça Riza
Nicodemos, localizada no Bairro Alto
dos Pinheiros.
- Indicação nº. 152/2017: Vereador
Írio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Prefeito Municipal a
realização de obra de captação de
esgoto no Bairro Santa Fé. Solicitou
ainda, na oportunidade, obra
semelhante para o início da Rua
Silvestre Detoni, Bairro Três Marias
(próximo à Casa Amarela Material de
Construção).

- Indicação nº 150/2017: Vereador
Heldemir Azevedo Alves, indicando
ao Executivo Municipal a necessidade
de instalação de dois postes com
iluminação na rua que dá acesso ao
loteamento “Caminho Real”, sendo
um próximo ao terreno do “Michilin”
e o outro ao lado da residência de
Sérgio Vagner Pontes (Pato Roco).
Solicitou ainda, a instalação de dois
braços com luminárias em dois postes
existentes no local, mas que não
dispõem de iluminação.

- Pedido de Providência nº. 07/2017:
Vereador Ruy Rodrigues Barbosa,
solicitando ao Chefe do Executivo que
providencie a limpeza e capina do
cemitério local.

- Indicação nº. 140/2017: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando
ao Chefe do Executivo a construção
de passeio e meio-fio na Avenida
Tiradentes, próximo à Madeireira São
Geraldo.

- Indicação nº. 144/2017: Vereadores
Ruy Rodrigues Barbosa e Antônio José
da Costa, indicando ao Chefe do
Executivo Municipal a necessidade de
colocação de placas indicativas com os
nomes das ruas do Distrito de Taruaçu.

- Indicação nº 141/2017: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando
ao Chefe do Executivo a instalação de
passarela de pedestres e abrigos em
ponto de ônibus na Rua Dr. João
Couto.

- Indicação nº. 145/2017: Vereadores
Ruy Rodrigues Barbosa e Antônio José
da Costa, solicitando ao Chefe do
Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar a
complementação da iluminação
pública na Rua João Xavier, no Distrito
de Taruaçu.

- Indicação nº 142/2017: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando
ao Chefe do Executivo a instalação de
corrimão e efetuação de reparos no
meio-fio da Rua Nerval Nascimento,
trecho compreendido entre os
números 32 e 84, no Bairro Santa Rita.
- Indicação nº 149/2017: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando ao
Chefe do Executivo Municipal a
construção de um passeio na Rua
Otávio Gonçalves (Rua do campo), no
Distrito de Carlos Alves.
- Indicação nº 151/2017: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando ao
Prefeito Municipal providências a fim
de que seja viabilizada a retirada de
um poste instalado no meio da calçada
na Rua Miguel Manzo e que, se
possível, seja o mesmo realocado para
um local mais apropriado.

- Moção de Aplausos nº. 15/2017:
Assinada por todos os Vereadores,
parabenizando a Comunidade Cristã
Evangélica pelos 30 anos de
evangelização e grande trabalho social
desenvolvido em São João
Nepomuceno.
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA E
VIGÉSIMA QUINTA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Pedido de Informação nº 12/2017:
Vereador Heldemir Azevedo Alves,
solicitando ao Poder Executivo
Municipal dados precisos quanto aos
repasses de verbas oriundas de
recursos próprios, destinados ao

Hospital São João, relativo ao
exercício financeiro de 2016. Solicitou
ainda, em caráter complementar, que
seja informado sobre a existência de
restos a pagar, a serem efetivados no
corrente ano. O Vereador Edison de
Souza Silva pediu melhores
explicações, respondendo o Vereador
Heldemir Azevedo Alves que tal
pedido foi motivado pelas afirmações
do Secretário de Saúde, Sr. Isaías
Sporch de Freitas, de que o Hospital
teria sido penalizado pela ausência de
repasse de verbas próprias pelo
Município no exercício financeiro de
2016. Afirmou, contudo, que a falha
que originou a penalidade foi da atual
administração, que perdeu o prazo para
justificação. Disse que houve atraso
nos repasses de verbas estaduais e não
municipais. O Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo
disse que o Secretário afirmou que
além do atraso nos repasses
municipais, também houve a
penalização por conta do fechamento
da unidade de saúde durante alguns
dias do mês de dezembro de 2016. O
Vereador Heldemir Azevedo Alves
disse que para este fato também cabia a
justificativa, mas que o prazo foi
perdido. Que ele, quando Secretário de
Saúde, utilizou desse recurso por
diversas vezes. Em seguida, o
Vereador Francisco Augusto Baptista
de Oliveira Carillo questionou se a
penalidade é irreversível, respondendo
o Vereador Heldemir Azevedo Alves
que aparentemente sim, mas que com
força política acredita que o quadro
possa ser revertido. Ao final, lembrou
que a Comissão Especial formada para
a visita aos Municípios vizinhos, a fim
de buscarem apoio para o Hospital São
João, ficou impossibilitada de realizar
os trabalhos, tendo em vista, que
alguns dados foram solicitados à
provedoria da entidade, mas até a
presente data não foram fornecidos.
- Indicação nº 153/2017: Vereador
Heldemir Azevedo Alves, sugerindo
ao Executivo Municipal que estude a
viabilidade de embelezar os muros do
próprio municipal com a arte do
grafite, em parceria com artistas locais.
- Representação nº 16/2017:
Vereador Francisco Augusto Baptista
de Oliveira Carillo, solicitar à Energisa
providências com relação a um poste
de energia elétrica localizado na
estrada vicinal que liga a sede do
Município ao distrito de Roça Grande
(estrada da Tapuia). Trata-se de um
poste de ferro antigo que está tombado,
correndo o risco de cair, colocando em
perigo as pessoas que transitam pelo
local.

- Pedido de Informação nº. 11/2017:
Vereadores Francisco Augusto
Baptista de Oliveira Carillo, Edison de
Souza Silva e Heldemir Azevedo
Alves, solicitando cópia da folha de
pagamento dos servidores públicos
efetivos, comissionados e contratados
do Município relativa ao mês de Julho
do corrente ano.
- Moção de Aplausos nº 16/2017:
Vereador Francisco Augusto Baptista
de Oliveira Carillo, parabenizando a
equipe sub-15 do Operário Futebol
Clube, campeã do Campeonato
Infantil “José Carlos Santiago Alves”,
organizado pela Liga Esportiva de
Cataguases (LEC).
- Indicação nº 160/2017: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando ao
Chefe do Executivo que instale
passarela de pedestres na Avenida
Carlos Alves, próximo ao cruzamento
com a Rua Joaquim Cruz (antiga rua do
matadouro).
- Indicação nº 149/2017: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando ao
Chefe do Executivo Municipal a
construção de um passeio na Rua
Otávio Gonçalves (Rua do campo), no
Distrito de Carlos Alves.
- Indicação nº 157/2017: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando ao
Chefe do Executivo que construa
escada com instalação de corrimão na
Rua José Tomey, Bairro Benetti,
próximo à Igreja Católica.
- Indicação nº. 156/2017: Vereador
Nei Medina de Oliveira, solicitando ao
Chefe do Executivo que, mediante os
recursos recebidos através de emenda
parlamentar, realize pavimentação
asfáltica nas Ruas Lígia Nunes Leite,
Bernardo de Moraes Sarmento e
Anísio Batista de Gouvêa, localizadas
no Bairro Santo Antônio.
- Indicação nº 164/2017: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando ao
Prefeito Municipal que instale uma
rotatória, ou que realize estudo de
alternativas, na confluência das Ruas
General Mourão Filho, Eurico Souza
Campos e José de Araújo Pinto, no
bairro Cidade Nova. Também sugeriu a
colocação de placas
sinalizadoras/indicativas entre as
referidas ruas, indicando a direção do
Anel Rodoviário, bem como as saídas
para as cidades vizinhas.
- Pedido de Informação nº. 10/2017:
Vereador Edison de Souza Silva,
solicitando informações ao Executivo
Municipal com relação à reforma do
parquinho infantil situado na Praça

Sinfrônio Cardoso, em frente ao
quartel da Polícia Militar.
- Indicação nº. 161/2017: Vereador
Írio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Executivo Municipal
que analise a possibilidade de
construir uma capela mortuária no
distrito de Ituí. Requereu, ainda, que
se estude a viabilidade de se construir
mais uma capela mortuária no
cemitério municipal.
- Indicação nº. 162/2017: Vereador
Írio Henriques Furtado Filho,
solicitando ao Executivo Municipal
que providencie a construção de uma
passagem de pedestre na Rua
Nazareth, em frente ao Espaço de
Dança.
- Indicação nº. 158/2017: Vereadores
Antônio José da Costa e Ruy
Rodrigues Barbosa, indicando ao
Prefeito Municipal a necessidade de
reforma da parte elétrica da Escola
Municipal Otávio Gonçalves,
localizada no distrito de Carlos Alves.
- Indicação nº. 159/2017: Vereadores
Antônio José da Costa e Ruy
Rodrigues Barbosa, indicando ao
Chefe do Executivo que seja realizada
reforma da ponte de madeira
localizada próximo ao campo, no
distrito de Carlos Alves.
- Indicação nº. 155/2017: Vereadores
Antônio José da Costa e Ruy
Rodrigues Barbosa, solicitando ao
Prefeito Municipal que encaminhe
pedido à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano para que
seja realizada construção de rede de
captação de esgoto, bem como de
águas pluviais, na Rua Homero
Martins de Oliveira, Bairro Jujuba,
em direção ao bairro Caxangá. O
Vereador Írio Henriques Furtado
Filho relatou que os detritos das fossas
estão sendo jogados no aterro
sanitário. Disse que todas as fossas do
Município devem ser substituídas por
rede de captação de esgoto, por ser
esta uma questão de saúde pública.
- Indicação nº. 154/2017: Assinada
por todos os Vereadores. Sugerindo ao
Executivo Municipal que a Passarela
do Samba receba o nome de Luís
Quirino de Freitas, como homenagem
aos relevantes serviços prestados ao
Carnaval de nosso Município.

