Notícias da Câmara
www.camarasjn.mg.gov.br

-

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Impresso oficial de divulgação e publicação do Poder Legislativo de São João Nepomuceno / MG

-

1.000 EXEMPLARES

Ano IV - Nº 37

-

EDIÇÃO MENSAL

de 01 de julho a 31 de julho de 2017

37
ª
Edição

“Guia da Saúde” é aprovado na 20ª Reunião Ordinária da Câmara
O informativo terá a missão de informar e de assegurar o acesso e a orientação dos usuários do Sistema Municipal de Saúde

Tribuna Livre: Vereadores realizaram sua proposições que serão encaminhadas ao Chefe do Executivo.

A

Câmara Municipal
de São João
Nepomuceno
realizou a sua 20ª reunião
Ordinária no dia (04/07), às
19:00h, em que foi aprovado, por
unanimidade, pelos vereadores
o 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”.
Os serviços prestados
pelas unidades de saúde do
Município serão relacionados
por áreas de planejamento e
editados na forma de material
informativo, a ser denominado
“Guia da Saúde”.
O “Guia da Saúde” tem por
finalidade divulgar e informar à
população as ações e serviços
na área de saúde, visando
assegurar o acesso e a
orientação dos usuários do
sistema aos locais próprios de
atendimento, sendo que o

Conselho Municipal de Saúde
terá participação conjunta com a
Secretaria Municipal de Saúde
na elaboração do guia.
Constarão do Guia da
Saúde, necessariamente:
I - localização, telefone e
serviços prestados pelas
unidades de saúde;
II - referência para
atendimentos de urgência;
III - relação dos centros de
referência e polo de diagnóstico
de serviços especializados;
IV - programas de
assistência preventiva e de
atenção;
V - serviços de inspeção
sanitária, de higiene habitacional
e ambiental e de controle de
zoonoses.
Está exposto no Parágrafo
Único da Lei que em
complementação aos serviços
prestados, referentes aos
programas relacionados no
inciso IV deste artigo, integrarão
o “Guia da Saúde” informações
básicas e educativas, em

especial:
I - calendário de
vacinações;
II - crescimento e
desenvolvimento da criança;
III - aleitamento materno;
IV - alimentação e nutrição;
V - realização de exames
ginecológicos;
VI - acompanhamento prénatal e assistência ao parto;
VII - ações de planejamento
familiar;
VIII - prevenção e controle
de doenças sexualmente
transmissíveis;
IX - prevenção e controle de
doenças crônicas;
X - ações de educação em
saúde.
Também poderão constar
do “Guia da Saúde” informações
sobre as unidades assistenciais
não alcançadas pela gestão
municipal, integrantes do
Sistema Único de Saúde,
inclusive as instituições
filantrópicas.
Após a sanção da Lei, o

Poder Executivo promoverá a
distribuição gratuita do “Guia da
Saúde”, colocando exemplares
à disposição do público:
I - nas unidades de saúde;
II - nas unidades da rede
municipal de ensino;
III - nos sindicatos e
associações de classe;
IV - nas associações de
moradores e comunitárias;
V - no Conselho Municipal
de Saúde.
As despesas decorrentes
da elaboração e publicação do
“Guia da Saúde” correrão à
conta das dotações
orçamentárias consignadas à
Secretaria Municipal de Saúde.
Como fonte adicional de
recursos, admitir-se-á a
participação da iniciativa
privada, mediante patrocínio, na
confecção do “Guia de Saúde” e
sua distribuição gratuita ao
público, vedada a veiculação de
produtos ou substâncias à
saúde.
O Poder Executivo
regulamentará a presente Lei,
no que couber, no prazo de 90
(noventa) dias contados da data
de sua publicação.
Nossos vereadores
também realizaram as suas
proposições durante a reunião a
fim de que o Poder Executivo
possa atendê-las e viabilizá-las
em prol do desenvolvimento do
Município.
Na reunião, o Presidente do
Legislativo, Ruy Barbosa,
convidou para ocupar a Tribuna
Livre o Senhor Jorge Henry
Teixeira, que teve 20 minutos
para falar sobre assuntos
relacionados ao carnaval e a
Passarela do Samba.
Mais informações em nossa
Rádio Câmara em Ação. Acesse
o Portal da Câmara e veja todas
as notícias sobre o que acontece
na nossa Casa de Leis!

Editorial
Palavra do
Presidente

Aprovação da
1ª parcela
do 13º salário dos
Servidores Municipais

Instituto de Identificação
celebrará
acordo de cooperação
com a Câmara
Comenda
Mérito Legislativo
Proposições do
Legislativo
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Palavra do Presidente

Editorial

Caros Cidadãos Sãojoanenses...

O cidadão em primeiro lugar
A Câmara Municipal de São
João Nepomuceno busca a
cada Legislatura aprimorar
os seus canais de contato e
aproximação com a
sociedade. Desde 2013, a
instituição legislativa está
anualmente propondo
novas ideias com o
desenvolvimento de
ferramentas que sejam
úteis à cidadania. Deste
modo, foram incorporados
aos nossos canais de
comunicação:
- A nossa TV Câmara em
Ação;
- A Rádio Câmara em Ação;
- O nosso jornal impresso
Notícias da Câmara;
- E o Portal Institucional
repleto de várias opções
com interação de cunho
exclusivamente social.
Nossa Câmara também
está composta de vários
atendimentos presenciais
aos cidadãos como:
- A confecção da carteira de
trabalho;
- Da carteira Nacional do
SUS;
- A expedição da segunda
via do CPF;
- E a Internet Popular.
Todos esses serviços estão
disponíveis no horário
comercial da Casa de Leis,
de 08:00h às 11:00h, e das
13:00h às 16:00h.
É a Câmara trabalhando
pelo desenvolvimento
social do nosso Município!
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Ruy Barbosa
Presidente

Este mês homenageamos várias
personalidades que se destacam em
nossa sociedade com a Comenda
“Mérito Legislativo.” É, com certeza,

uma grande honra agraciar essas
pessoas que, de alguma forma,
contribuem ou contribuíram com o
desenvolvimento do nosso Município.
Exemplos de dignidade, trabalho,
perseverança, solidariedade e amor ao

próximo são argumentos suficientes
para celebrar o que o ser-humano tem
de melhor na sua essência. Parabéns
aos homenageados e os nossos
agradecimentos ao público presente
nesta solenidade da Câmara Municipal.

Câmara aprova 1ª parcela do 13º salário dos Servidores Municipais

A

Servidores Municipais receberão a primeira parcela do 13º até o fim do mês.

Câmara Municipal
de São João
Nepomuceno
realizou a sua 5ª Reunião
Extraordinária da Sessão
Legislativa de 2017, no dia
(12/06), às 18:00h, em que os
vereadores aprovaram dois
projetos de Lei, sendo,
respectivamente, um do
Legislativo e outro do Poder
Executivo Municipal.

Os projetos de Lei nº 38
(do Executivo), e nº 48 (do
Legislativo), que foram
aprovados em Plenário,
visam autorizar o pagamento
da 1ª parcela do 13º salário
dos Servidores Públicos
Municipais de São João
Nepomuceno. É a Câmara
Municipal sempre legislando
com transparência em prol
da nossa sociedade!

Instituto de Identificação de Minas Gerais
celebrará acordo de cooperação com a Câmara
Com grande interesse pela causa pública, Presidente Ruy Barbosa dá sinal verde para a instalação do Posto de Identificação na CMSJN.

Ao Centro: Diretora do Instituto de Identificação, Drª Jacqueline Ferraz A direita: Drª Nanci Ferraz - Chefe de Gabinete, Procurador da Câmara Michel Alves, Vice-Presidente Toni Calegaro.
À esq. Sr. Antônio Ramos - Chefe de Gabinete do Deputado Estadual Dirceu Ribeiro, Presidente da Câmara Ruy Barbosa.

O

Presidente do
Legislativo, Ruy
Barbosa, esteve
em Belo Horizonte - MG no dia
(21/06), em reunião com a
Diretora do Instituto de
Identificação, Drª Jacqueline
Ferraz, no intuito de viabilizar
a instalação de um Posto de

Identificação junto à Câmara
Municipal de São João
Nepomuceno para beneficiar
a população são-joanense
com a emissão da carteira de
identidade.
Ta m b é m e s t i v e r a m
presentes na reunião o vicepresidente do legislativo, Toni

Calegaro, e o Procurador da
Câmara, Dr. Michel Alves de
Souza, que também
conversou com a diretora do
Instituto de Identificação de
Minas Gerais, com o objetivo
de dar andamento ao
convênio para a criação do
referido posto que será

realizado nas dependências
da Câmara Municipal.
Na oportunidade, o
presidente da Câmara,
acompanhado dos demais
representantes, foi recebido
pelo senhor Antônio Ramos,
chefe de gabinete do
deputado estadual Dirceu
Ribeiro, que os conduziram à
presença da Dra. Jacqueline,
que após os devidos
esclarecimentos e ajustes
posicionou-se positivamente
quanto à celebração do Termo
de Cooperação entre os entes
envolvidos.
“Nossa intenção é que
as adaptações que serão
realizadas no Legislativo para
atender a população com mais
comodidade sejam concluídas
até o final de agosto, e as
atividades da emissão da
carteira de identidade se
iniciem em setembro”, afirmou
o presidente.
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Câmara presta homenagens a personalidades que se destacam em nosso Município

Nove personalidades são agraciadas com a Comenda “Mérito Legislativo”

O

Poder Legislativo
Municipal de São
J
o
ã
o
Nepomuceno – MG realizou na
noite da última sexta-feira
(30/06), às 20:00h, a Sessão
Solene para a entrega da
Comenda do Mérito Legislativo
que foi conferida a 09
personalidades das mais
diferentes áreas de atuação no
Município.
A cerimônia foi realizada
no Museu Histórico de São
João Nepomuceno e contou
com a presença do Prefeito
Municipal, Ernandes José da
Silva, do Vice-Prefeito
Sebastião Carlos Barbosa,
além de várias autoridades,
homenageados e a
participação de vários cidadãos
que representaram a nossa
sociedade no evento.
Como ocorre em todas
as Legislaturas, cada vereador
fez a indicação de um agraciado
para receber a comenda num
total de 09 medalhas. O
presidente do Poder
Legislativo, Ruy Rodrigues
Barbosa, realizou a abertura da
cerimônia lembrando que a
homenagem é “um
reconhecimento a essas
pessoas que fazem a diferença
nas diversas áreas em que
atuam no Município sãojoanense”.
O Coral da “Divina
Misericórdia”, com a

participação de 13 crianças,
abrilhantou a sessão solene
cantando várias canções
nacionais, e esteve sob a
regência da professora Érica
Alves de Almeida, em que na
oportunidade cantou o Hino
Nacional Brasileiro abrindo de
forma oficial a solenidade de
entrega da Comenda “Mérito
Legislativo”.
Iniciando a entrega das
Comendas, dirigiu-se à tribuna
de honra o Vereador José Maria
de Almeida e o representante
do homenageado, o Assessor
Legislativo José Portes da Silva
Júnior, que na oportunidade
estava representando o
Deputado Federal Renzo do
Amaral Braz. O diploma
conferido tinha os seguintes
dizeres:
“Ao Excelentíssimo
senhor deputado federal Renzo
do Amaral Braz, em
reconhecimento à sua trajetória
política e empresarial, e pela
incansável luta no parlamento
em prol das causas sociais em
benefício do povo mineiro”.
Dando sequência às
homenagens, o Vereador
Heldemir Azevedo Alves e o seu
homenageado o Deputado
Estadual, Antônio Jorge de
Souza Marques, dirigiram-se à
tribuna onde foi entregue a

Medalha e o diploma com os
seguintes dizeres:
“Ao Excelentíssimo
senhor Deputado Estadual
Antônio Jorge de Souza
Marques, como tributo à sua
trajetória profissional na área
política e social, presença
marcante no auxílio à cidadania
e na preservação da vida”.
O Vereador Reniraldo da
Silva de Oliveira homenageou o
ex-vereador Antônio Braz Alves
Coelho, conferindo-lhe a
Comenda e o diploma com a
seguinte descrição:
“Ao Ilustríssimo senhor
Antônio Braz Alves Coelho,
como tributo à sua trajetória
política no Poder Legislativo
Municipal de São João
Nepomuceno, exemplo de
cidadão voltado ao bem-estar
social do nosso povo”.
Em seguida foi a vez do
Vereador Francisco Augusto
Baptista de Oliveira Carillo,
conferir ao seu homenageado,
Dr. Carlos Alberto dos Santos, a
Comenda Mérito Legislativo e o
diploma com a seguinte
definição:
“Ao Ilustríssimo Dr.
Carlos Alberto dos Santos, em
reconhecimento ao seu
dinamismo no ramo da
medicina, e nas suas atuações

como legislador municipal na
representação da nossa
sociedade”.
O Vereador Edison de
Souza Silva também conferiu a
Medalha Mérito Legislativo ao
seu homenageado Dr. Carlos
Roberto da Silveira Costa. Na
oportunidade o vereador
entregou-lhe a Comenda e o
diploma com os seguintes
dizeres:
“Ao Excelentíssimo
senhor Dr. Carlos Roberto da
Silveira Costa, em
reconhecimento às louváveis
atuações como Delegado da
Polícia Civil de Minas Gerais, e
na constante e incansável luta
pela preservação da lei e da
ordem em nossa região”.
O Vereador Írio
Henriques Furtado Filho
também dirigiu-se à tribuna com
a sua homenageada, a senhora
Eneida Knop Henriques da
Silva. O vereador agraciou a
sua homenageada com a
Comenda e o diploma com a
seguinte descrição:
“À Ilustríssima senhora
Eneida Knop Henriques da
Silva, em reconhecimento à sua
dedicação na formação
educacional dos nossos
cidadãos, exemplo de
profissional a ser seguida pelas
futuras gerações”.
Na sequência, foi a vez
do Presidente da Câmara, Ruy
Rodrigues Barbosa, que
prestou homenagens à senhora
Helena Maria Neto de Barroso,
entregando-lhe a Comenda e o
diploma com os seguintes
dizeres:
“À Ilustríssima senhora
Helena Maria Neto de Barroso,
como tributo à sua trajetória
profissional na área
educacional, modelo de cidadã
apreciadora das práticas
literárias e das artes plásticas”.

O Secretário da Mesa
Diretora, Vereador Nei Medina
de Oliveira, entregou a
Comenda Mérito Legislativo e o
diploma ao seu homenageado,
senhor Milton Salgado Filho. No
diploma conferido estava
grifada a seguinte definição:
“Ao Ilustríssimo senhor
Milton Salgado Filho, em
reconhecimento à sua brilhante
trajetória profissional com
destaque nas questões sociais
e políticas, principalmente nas
áreas direcionadas aos
interesses da nossa
sociedade”.
Finalizando a entrega
das Comendas, foi a vez do
Vice-Presidente, o Vereador
Antônio José da Costa,
homenagear o Sargento PM,
Vicente de Paula Domingos. Na
oportunidade foi conferida a
Comenda e o diploma ao PM
com a seguinte descrição:
“Ao Ilustríssimo senhor
Vicente de Paula Domingos,
como tributo ao seu dinamismo
e competência profissional na
área da segurança pública em
nosso Município, exemplo de
cidadão dedicado à proteção da
sociedade e aos interesses da
coletividade”.
Na solenidade, todos os
homenageados se
pronunciaram e agradeceram à
Câmara Municipal de São João
Nepomuceno pela honraria
recebida, e aos vereadores pelo
reconhecimento dos trabalhos
que foram realizados em prol da
nossa sociedade.
Encerrando as
condecorações, o Prefeito
Municipal de São João
Nepomuceno, Ernandes José
da Silva, parabenizou a todos
os homenageados pelos
trabalhos realizados no
Município e, logo em seguida, o
Presidente do Legislativo, Ruy
Barbosa, agradeceu a
presença de todos encerrando
a solenidade.
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ATA DA DÉCIMA SEXTA E
DÉCIMA SÉTIMA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Indicação nº 112/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
solicitando ao Prefeito Municipal que
providencie a implantação de ondulações
transversais na entrada do distrito de
Taruaçu, sendo um dispositivo no acesso
para a Rua Gonçalves Dias e o outro no
acesso para a Rua Armando Delage.
Solicitou, ainda, a instalação de placas
indicativas de velocidade, bem como placas
sinalizando a saída para o Município de
Argirita, para a comunidade de Cafés e para
o distrito de Roça Grande
- Indicação nº 111/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
solicitando ao Executivo Municipal que
estude a possibilidade de instalar um
corrimão na subida que dá acesso à capela
mortuária do distrito de Roça Grande.
- Indicação nº 110/2017: Vereadores Edison
de Souza Silva, Francisco Augusto Baptista
de Oliveira Carillo, Heldemir Azevedo
Alves, Írio Henriques Furtado Filho e José
Maria de Almeida, solicitando ao Prefeito
Municipal que estude a possibilidade de
manter abertos os portões pequenos do
Parque de Exposição Hercílio Ferreira para
acesso dos moradores do Bairro São
Sebastião em horário comercial.
- Indicação nº 109/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando ao Prefeito
Municipal que providencie uma proteção em
toda extensão da escada localizada na Rua
Mário Martins de Oliveira.
- Indicação nº 113/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando ao Executivo, em
caráter de urgência urgentíssima, que tome
as devidas providências no sentido de
adquirir/cumprir o que está sendo pedido nos
ofícios da CIPA e do Sindicato dos
Servidores Públicos de São João
Nepomuceno (SISEP), enviados
anteriormente à Prefeitura Municipal.
- Indicação nº 105/2017: Vereador Reniraldo
da Silva de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal que providencie a substituição
das duas caixas d'água existentes em Araci e
outra no distrito de Ituí, pois as mesmas estão
com vazamentos, não sendo possível a
reforma.
- Indicação nº 107/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, sugerindo ao
Executivo que proceda a estudos visando à
atualização do Plano de Cargos e Salários e
que as normas nele contidas sejam
efetivamente cumpridas.
- Indicação nº 106/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao
Executivo Municipal que providencie a
instalação de um poste de iluminação para
extensão de rede nas seguintes ruas: Rua
Sebastião Luiz Knop, nº 188, Bairro Alto dos
Pinheiros; Rua José Oliveira Souza, nº 25,
Bairro Bom Clima; Rua José Maria
Pimentel, nº 85, e Rua Haroldo Veiga, nº 76,
Bairro José Maria Fam.

- Moção de Aplausos nº 11/2017: Vereador
Írio Henriques Furtado Filho, parabenizando
o Padre Salesiano, Vicente de Paula Rigolon,
pelo Jubileu de Ouro Sacerdotal.
- Indicação nº 104/2017: Vereadores Ruy
Rodrigues Barbosa e Antônio José da Costa,
solicitando ao Chefe do Executivo Municipal
que providencie a pavimentação asfáltica da
Rua Dr. Nagib Camilo Ayupe, em toda a sua
extensão, desde a descida para a Bacia do
Caxangá até próximo à Asfecer; seguindo
pela Rua Manoel Alves Ferreira até à Rua
Alcides Palmiere, Bairro Centenário; e
também do trecho compreendido entre as
Ruas São Bento e Antônio Cavalheiro, no
Bairro Santa Terezinha. Solicitou, ainda,
além do asfalto, que sejam instaladas, nas
referidas vias, ondulações transversais
visando reduzir a velocidade dos veículos.
- Indicação nº 108/2017: Vereadores Ruy
Rodrigues Barbosa e Antônio José da Costa,
solicitando ao Prefeito Municipal que
providencie a complementação do
calçamento da Rua Paulo Delage, no Distrito
de Taruaçu.

ATA DA DÉCIMA OITAVA E
DÉCIMA NONA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017
- Indicação nº 126/2017: Vereador José Maria
de Almeida, solicitando que o aumento em
mais R$13.000,00 (treze mil reais) na verba
repassada mensalmente pelo Governo
Federal ao Programa Saúde Básica da Família
seja destinada para atender o PSF Rural.
- Indicação nº 118/2017: Vereador Heldemir
Azevedo Alves, Estamos solicitando ao
Chefe do Executivo que providencie a
instalação de uma nova grade de proteção
para o bueiro localizado em frente ao nº 220
da Rua Joaquim Antônio de Mendonça, no
Bairro Shangrilá.
- Pedido de Informação nº 06/2017: Vereador
Heldemir Azevedo Alves, solicitando ao
Poder Executivo Municipal informações
quanto à forma como estão sendo oferecidas
as refeições aos alunos que estudam em
horário integral na Escola Municipal Três
Marias (CAIC), bem como o cardápio
ofertado. Solicitou ainda, as mesmas
informações quanto aos demais
estabelecimentos da rede municipal de
ensino.
- Indicação nº 119/2017: Vereador Heldemir
Azevedo Alves, solicitando ao Poder
Executivo providências no sentido de
melhoria da sinalização, bem como
revitalização da passarela situada próximo à
farmácia da Prefeitura, na Rua Dr. Fortes
Bustamante.
- Indicação nº 127/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
solicitando ao Prefeito Municipal que estude
a viabilidade de proibir o trânsito de ônibus e
veículos pesados na extensão da Rua Joaquim
Alves de Mendonça, tendo em vista tratar-se
de via muito íngreme, na qual já ocorreram
diversos acidentes.
- Moção de Aplausos nº 12/2017: Vereador
Francisco Augusto Baptista de Oliveira
Carillo, manifestando votos de aplausos e

congratulações ao Operário Futebol Clube,
campeão da 5ª Copa Master de Futebol Troféu “José Jorge Ayupe Tamioso (Zeca)”.
- Pedido de Informação nº 08/2017: Vereador
Francisco Augusto Baptista de Oliveira
Carillo, solicitando ao Prefeito Municipal que
encaminhe a esta Egrégia Casa de Leis
informações completas quanto às despesas
com pessoal realizadas neste exercício,
inclusive com relatório integral das
remunerações devidamente discriminadas,
bem como relação de todos os contratos para
prestação de serviços celebrados com pessoas
físicas e jurídicas, contento nome do
contratado, valor, objeto e vigência. O
Vereador Heldemir Azevedo Alves disse que
no Portal da Transparência estão constando os
dados apenas da última administração. O
Procurador Legislativo, Dr. Michel Alves de
Souza, ressaltou que na presente data foi
realizada nova consultando, não constando
mais quaisquer dados relativos ao Município
de São João Nepomuceno. O Vereador Nei
Medina de Oliveira esclareceu que foi
necessária a retirada dos dados para
atualização, e que em breve serão novamente
inseridos no referido site.
- Pedido de Informação nº 07/2017: Vereador
Edison de Souza Silva, solicitando ao Poder
Executivo Municipal informações a respeito
da situação concernente à intervenção no
Prédio da Antiga Estação Ferroviária, hoje
Rodoviária, devido ao Inquérito Civil
Público, e se há previsão de reinício das obras.
- Indicação nº 125/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando ao Poder Executivo
que realize estudos visando à inclusão do
Município de São João Nepomuceno no
Programa Cartão Reforma, do Governo
Federal.
- Indicação nº 124/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando ao Poder Executivo a
colocação de sinalizações e implantação de
ondulações transversais como redutores de
velocidade, ou estudo de outras alternativas,
no cruzamento das Ruas Antônio Detoni,
Antônio Fontana e Antônio Duarte Bezerra
(sentido Anel Rodoviário), no bairro Três
Marias.
- Indicação nº 117/2017: Vereador Reniraldo
da Silva de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal que estude a possibilidade de
providenciar o asfaltamento da Rua
Salustiano Ferraz de Castro, no Bairro Três
Marias.
- Indicação nº. 120/2017: Vereador Reniraldo
da Silva de Oliveira, solicitando ao Prefeito
Municipal providências com relação à
instalação de um poste de iluminação pública
na Rua Antônio Duarte Bezerra, Bairro Três
Marias, saída para o Anel Rodoviário.
- Indicação nº. 121/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, solicitando ao Chefe do
Executivo a inclusão de mais um poste com
iluminação na Rua Gabriel Ribeiro
Nascimento de Oliveira, entre os números 56
e 102, no Bairro Bela Vista.
- Indicação nº. 122/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, solicitando ao Chefe do
Executivo que tome providências quanto à
realização de obras de calçamento e captação
de águas pluviais no final da Rua José Lincon
de Lima, próximo ao número 602, bairro
Novo Horizonte.

transporte universitário.

- Indicação nº. 123/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, solicitando ao Chefe do
Executivo que realize a construção de uma
escada ligando a Rua Silvestre Detoni à Rua
Nicanor Nogueira (loteamento Vale do Sol),
próximo à oficina do Nilinho, no Bairro Três
Marias. Além da escada, solicitou a inclusão
de um poste com iluminação para maior
segurança de moradores e de outras pessoas
que utilizam aquele espaço.

- Indicação nº 128/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, solicitando ao Chefe do
Executivo que instale passarela de pedestre,
juntamente com a devida sinalização, como
placas de cruzamento perigoso e pare, na Av.
Celso Cosme de Castro (Anel Rodoviário)
na altura do cruzamento com o Loteamento
Caminho Real.

- Indicação nº. 114/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao
Poder Executivo Municipal a revitalização da
praça situada em frente à Escola de Samba
Esplendor do Morro, no Bairro Santa Rita.

- Indicação nº 129/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, solicitando ao Chefe do
Executivo que realize obras de calçamento e
captação de águas pluviais no final da Rua
Jader Henriques Furtado, em frente ao
número 192, Bairro Alto dos Pinheiros.

- Indicação nº. 115/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, sugerindo ao
Executivo Municipal a construção de calçada
na Rua Dr. João Cavalheiro, no lado esquerdo
da via, sentido Aeroclube, logo após a oficina
do Danilo, estendendo-se até o número 151.
- Indicação nº. 116/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, indicando ao Chefe
do Executivo Municipal a realização de
serviço de recapeamento do trecho
compreendido desde a entrada da cidade pelo
Bairro José Maria Fam até as proximidades
do Supermercado Santo Antônio.
- Moção de Pesar nº. 13/2017: Vereadores
Antônio José da Costa, Nei Medina de
Oliveira, Írio Henriques Furtado Filho, José
Maria de Almeida, Heldemir Azevedo Alves,
Francisco Augusto Baptista de Oliveira
Carillo, Edison de Souza Silva e Reniraldo da
Silva de Oliveira, manifestando profundo
pesar pelo falecimento da Senhora Nadej
Ayupe Fecuri, apresentando, publicamente,
condolências à família enlutada.

ATA DA VIGÉSIMA E VIGÉSIMA
PRIMEIRA REUNIÕES
ORDINÁRIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
NEPOMUCENO
- Indicação nº 133/2017: Vereador Heldemir
Azevedo Alves, solicitando ao Executivo
Municipal que estude a viabilidade de
implantar argolas de ferro nas calçadas onde
estiver definida vaga para estacionamento de
moto.
- Indicação nº 134/2017: Vereador Heldemir
Azevedo Alves, indicando ao Chefe do
Executivo que estude a possibilidade de
realizar a coleta de lixo no período noturno,
depois do horário comercial.

- Indicação nº 130/2017: Vereador Nei
Medina de Oliveira, solicitando ao Chefe do
Executivo que instale passarela de pedestres
e área restrita para pessoas com deficiência,
em frente à Escola Dona Judite de
Mendonça, na Rua Presidente Getúlio
Vargas, nº. 32, Centro.
- Indicação nº 137/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitando ao Executivo
Municipal melhorias na iluminação pública
na Rua Cônego Reis, principalmente no
trecho entre a Sociedade São Vicente de
Paula e o pontilhão.
- Indicação nº. 136/2017: Vereador Edison
de Souza Silva, solicitando ao Chefe do
Executivo que realize obra em “definitivo”
na rede de esgoto na extensão da Rua Elias
Lamah (beco do gás) e, principalmente, em
frente à residência nº 32.
- Indicação nº 138/2017: Vereador Edison de
Souza Silva, solicitar ao Executivo
providências no sentido de colocação de
guarita/ponto de ônibus na Praça do
Centenário.
- Representação nº. 15/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando à
agência local dos Correios informações a
respeito dos motivos que levaram à
paralização da distribuição das
correspondências no Distrito de Ituí.
- Indicação nº. 135/2017: Vereador Írio
Henriques Furtado Filho, solicitando ao
Executivo Municipal que promova
melhorias na Unidade Básica de Saúde do
Bairro Santa Rita.
- Moção de Aplausos nº. 14/2017: Vereador
Írio Henriques Furtado Filho,
parabenizando a comissão organizadora da
Festa em honra a Santo Antônio, realizada
nos dias 12 e 13 de junho.

- Indicação nº 139/2017: Vereador Francisco
Augusto Baptista de Oliveira Carillo,
indicando ao Chefe do Executivo a
necessidade de proceder à troca das tampas de
proteção dos bueiros localizados na Rua
Rubens Sachetto, Bairro Santa Rita, que se
encontram quebradas, oferecendo risco às
pessoas que transitam pelo local. Solicitou,
ainda, para a mesma rua, a realização de
limpeza, tendo em vista, segundo relatos dos
moradores, que na via não tem sido prestado o
serviço de varrição.

- Indicação nº. 132/2017: Vereador Antônio
José da Costa, solicitando ao Executivo
Municipal que estude a possibilidade de
corrigir as passarelas de pedestres
construídas muito próximas às esquinas dos
cruzamentos.

- Pedido de Informação nº. 09/2017: Vereador
Francisco Augusto Baptista de Oliveira
Carillo, solicitando informações ao
Executivo Municipal quanto à manutenção
para o segundo semestre dos ônibus
disponibilizados pela Prefeitura para o

- Indicação nº. 131/2017: Vereadores
Antônio José da Costa e José Maria de
Almeida, sugerindo ao Prefeito Municipal a
colocação de placas de orientação de destino
e identificação da comunidade de
Machados.

