Matérias previstas para o EXPEDIENTE da 12ª Sessão Ordinária – 04/05/2015

OFICIO do Poder Executivo Nº:
215 - Informando que, através da Diretoria de Agronegócios e convênio com o SENAR –
Serviço de Aprendizagem Rural, serão realizados cursos gratuitos e com vagas limitadas:
Programa de Turismo Rural, nos dias seis, sete e dezenove de maio, Curso de Casqueamento
de Equinos no período de onze a quinze de maio, Programa de Ovinocultura no período de
onze a treze de maio, Curso de Processamento de Mandioca no Bairro dos Pintos, no dias
dezesseis e dezessete de maio e Curso de Eletricista nos períodos de vinte e dois a vinte e
quatro de maio e, de vinte e nove a trinta e um de maio.

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO Nº:
1.217 - Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/15 (Dispõe sobre as Diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, e dá outras providências).

REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº:
056 – Informar: 1) Em quais ruas serão executadas obras de infraestrutura
urbana/pavimentação, recapeamento e drenagem, no conhecido Loteamento Carmona, 2) A
Rua Prefeito Deolindo Carlos da Fonseca está incluída entre as beneficiadas pelo FUMEMI, 3)
Caso contrário, justificar, pois embora contando com diversas residências, será a única não
asfaltada, e 4) Caso referida rua não esteja inclusa, há algum outro projeto para atendê-la e
qual o prazo para início das obras, do Ver. Cristian Luiz Candelária.

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
080 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e condução de águas pluviais,
bem como o cascalhamento na Estrada de Servidão “Sitio São José”, Bairro Mirandas, próximo
a estrada da Usina, do Ver. Edney Campos dos Santos;
081 – Determinar à Secretaria de Obras, realizar uma operação tapa-buraco em toda extensão
da Rua José Candelária, Bela Vista, principalmente, próximo à pousada Bela Vista, do Ver.
Cristian Luiz Candelária;
082 – Determinar ao setor competente, trocar as várias grades de proteção nas canaletas da
calçada da Rua XV de Novembro, em frente aos pontos comerciais – Ponto de Encontro e Loja
Detalhes, do Ver. Mário Barbosa Pinto;
083 – Determinar ao setor competente, realizar estudos com relação à entrega de mercadorias
na área central da cidade, nos dias em que se realizam as feiras de “Quinta de Mês”, bem
como aos sábados e domingos, do Ver. Mário Barbosa Pinto.

Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da 12ª Sessão Ordinária – 04/05/2015

SEGUNDA Discussão e Votação:
- PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/15 – Dá nova redação à nomenclatura da Seção
V, aos Arts. 40, 68 e 70, ao caput do Art. 68, assim como aos Parágrafos 1º e 2º também do
Art.68, todos da LOM, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora e demais
Vereadores da Câmara Municipal.

