
 

Matérias previstas para o EXPEDIENTE da  14ª Sessão Ordinária – 09/05/2016 
 
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Nºs:  
046 – CONVOCAR, com base no Inciso I do Artigo 37, Inciso X do Artigo 52 e Artigo 235 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Obras, 
a prestarem informações acerca das obras do Portal Artístico, dos chafarizes da rotatória 
próxima ao Auto Posto Classic e da rotatória em frente a EMEF Professora Sônia Maria da 
Fonseca, da CACIT - Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo;  
047 – CONVOCAR, com base no Inciso I do Artigo 37, Inciso X do Artigo 52 e Artigo 235 do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Turismo, 
Meio Ambiente, Agronegócio e Regularização Fundiária, a prestar informações detalhadas 
acerca dos benefícios diretos da Lei Específica, sua abrangência, áreas de expansão, legalidade 
para construções e reformas, bem como sobre a possibilidade de elaborar um Manual 
Explicativo e Ilustrado para melhor compreensão dos munícipes, da CRNMA - Comissão de 
Recursos Naturais e Meio Ambiente;  
 
 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
048 – Informar se há previsão de atender a Indicação Nº 03/16, objetivando a instalação de 

grade de segurança ou outra benfeitoria para preservar a segurança dos munícipes ao longo do 
muro localizado na altura do Nº 142 da Rua Campos Sales, qual a data para iniciar a obra e, em 
caso negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos; 
049 – Informar se há previsão de atender a Indicação Nº 060/16, objetivando a construção de 
uma ponte com vão livre, de forma a não mais represar o fluxo de água na passagem da Estrada 
Santa Cruz das Palmeiras,  próximo à EMEF do Bairro do Barro Amarelo, qual a data para iniciar 
a obra e, em caso negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
050 – Informar se há previsão de atender a Indicação Nº 061/16, objetivando o patrolamento e 
os devidos serviços de condução de águas pluviais, bem como o cascalhamento em toda a 
extensão de terra da Rua Benedita Fonseca de Camargo (Rua do Saci), Bairro Totozinho 
Cardoso, qual a data para iniciar a obra e, em caso negativo, justificar, do Ver. Edney Campos 
dos Santos;  
051 – Informar se notificou a empresa responsável pela pavimentação das Ruas Adelina da Silva 

Barroso e Santa Maria, ambas na Vila Henrique, a realizar os reparos necessários nas referidas 
vias, em atendimento a Indicação Nº 063/16, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
052 – Informar se atenderá as Indicações Nºs 084/14 e 064/16, solicitando a instalação de uma 

porta de vidro no acesso à Clínica de Fisioterapia Municipal Dr. Aderbal Tolosa, qual a data 
prevista para instalação e, em caso negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos;  
053 – Informar se notificou a empresa responsável pela pavimentação da Rua Sebastião 

Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, a realizar os reparos necessários nas galerias 
de captação de águas pluviais, bem como, em todo o sistema de drenagem que se encontra 
inoperante ao longo desta via, em atendimento à Indicação Nº 069/16, do Ver. Edney Campos 
dos Santos 
 
 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  
110 – Tomar providências visando reparos nas estradas do Bairro dos Buenos, conhecido por 

“Bairro José Cândido”, principalmente na Rua Dois, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
111 – Tomar providências visando a implantação de uma Base Comunitária de Segurança no 

Distrito dos Remédios, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
112 – Determinar ao setor competente, adotar as providências visando a colocação de grades, 
ou outros meios que se fizerem necessários ao fechamento do muro existente sobre o Córrego 
Fartura, localizado na Travessa Santana, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
113 – Tomar  providências visando os reparos necessários nas Estradas da Pedra Branca e 

Arrepiado, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 
114 – Adotar providências visando a continuidade da limpeza do Córrego Padre Manoel, que se 

localiza ao lado do antigo cinema da Rua Alferes José Luiz de Carvalho, do Ver. Cristian Luiz 
Candelária; 
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Matéria prevista para a ORDEM DO DIA da  14ª Sessão Ordinária – 09/05/2016 

 
 
 
Discussão e Votação: 

 
- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/16 (Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de papel 

reciclável no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária. 
 
 


