
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES 
Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza 

PAUTA 

13 (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19 DE SETEMBRO 
DE 2019  

BRAÇO DO RIO  

PARA ENCAMINHAMENTO:  

1)- Projeto de Lei no 036/2019 que "Institui no Calendário de Eventos no 
Município de Conceição da Barra(ES) o Dia Do Professor e dá outras 
providências de autoria da Vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira 
Figueiredo. 

2)- Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2019 que Acrescenta o Inciso 
VIII ao artigo 34 na Lei Orgânica do Município de Conceição da Barra-ES, e 
dá outras providências de autoria dos Vereadores: Mirtes Eugênia 
Rodrigues Pereira Figueiredo, Jorge Rocha dos Santos e Almir Maia 
Machado. 

3) - Proposições apresentadas pelo Vereador Adilson Vasconcelos 
Conceição indicando ao Poder Executivo Municipal: 

3.1)- Que seja feito o asfalto na ladeira da chegada do Assentamento 100 
Alqueires, neste município de Conceição da Barra-ES. JUSTIFICATIVA: A 
comunidade local reivindica esse asfaltamento devido as más condições que se 
encontra e que por ser trecho de acesso ao assentamento que tem muita 
transitadão de pedestres e veículos. 

3.2)- Que seja construída Praça no Assentamento Valdício Barbosa, neste 
município de Conceição da Barra-ES. JUSTIFICATIVA: E necessário criar 
ambiente de lazer para os moradores dessa localidade pensando no bem-estar 
de todos, com um local saudável para que as crianças possam brincar e os 
demais interagirem. 

4) - Proposições apresentadas pelo Vereador Jorge Rocha dos Santos 
indicando ao Poder Executivo Municipal: 

4.1)- Que seja providenciado uma passagem, de cadeirantes da entrada até a 
rampa do PSF 1; no Distrito de Braço do Rio (Com urgência). JUSTIFICATIVA: 
A presente indicação tem por objetivo, de garantir mais qualidade, conforto e 
segurança, aos nossos municípes que tem que transitar naquele percurso; tendo 
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em vista que o piso que se encontra no local está irregular e assim impedi 
acessibilidade dos cadeirantes. 

4.2)- Que seja providenciado o desentupimento do bueiro na entrada da 
Extensão da Câmara Municipal em Braço do Rio (Com urgência). 
JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem por objetivos de evitar o transtorno 
dos nossos munícipes que transita neste local. 

4.3)- Que seja providenciado o patrolamento da estrada que liga o Assentamento 
Valdício Barbosa ao Assentamento Paulo Vinhas neste Município (Com 
urgência). JUSTIFICATIVA 
A presente indicação tem por objetivos de oferecer, melhor qualidade aos nossos 
pequenos Agricultor, que depende vim para cidade vender o seus produtos. 

4.4)- Que seja providenciado uma pista de skate ao lado da praça saudável em 
Braço do Rio (Com urgência). JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem por 
objetivo de oferecer mais lazer aos nossos jovens; tendo em vista, relatos de 
vários jovens, que eles sair do nosso Distrito para ir a outro município para fazer 
a prática deste esporte. 

4.5)- Que seja providenciado redutor de velocidade (quebra molas) em todas 
ruas do Bairro São Jorge no Distrito de Braço do Rio (Com urgência). 
JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem por objetivos de oferecer segurança 
aos moradores, devido alto número de fluxo de veículos no Bairro. 

4.6)- Que seja providenciado o reparo da tampa do bueiro, em frente ao portão 
da Igreja católica de Braço do Rio.(Com urgência). JUSTIFICATIVA: A presente 
indicação tem por objetivos de oferecer segurança aos nossos munícipes; com 
mais um agravante que ali é entrada e saída de alunos do CMEI DR ALUIZIO. 

4.7)- Que seja providenciado seguranças em todas unidades de saúde do 
município (Com urgência). JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem por 
objetivos de oferecer segurança aos funcionários da área da saúde, porque 
temos relatos de agressão física e verbal aos funcionários e médicos. 

5) - Proposições apresentadas pelo Vereador Almir Maia Machado 
indicando ao Poder Executivo Municipal: 

5.1)- Que seja instalada 01 (Uma) Câmera de Vídeo-monitoramento na Praça 
São Pedro, no Centro de Conceição da Barra, o que, além de propiciar mais 
segurança aos moradores, vai coibir também a ação de vândalos, evitando a 
destruição do patrimônio público, religioso e cultural. JUSTIFICATIVA: Nossa 
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INDICAÇÃO se reveste da necessidade de levar mais segurança aos cidadãos 
que residem naquela região e também evitar a ação de vândalos que vem 
depredando patrimônio público, bem como religioso e cultural. No local já 
constatamos, por duas vezes a depredação da imagem de São Pedro que fica 
sobre um monumento localizado no centro da Praça São Pedro, local onde se 
realiza a tradicional festa de São Pedro, patrono dos pescadores. 

5.2)- Que sejam instalados 05 (Cinco) refletores de Led no entorno da Igreja 
Nossa Senhora Aparecida, na Comunidade de Roda D'água, neste Município de 
Conceição da Barra. JUSTIFICATIVA: A instalação dos cinco refletores de Led, 
naquela comunidade, é em face da falta de iluminação na Pracinha da Igreja, 
onde os moradores se reúnem para celebração de missa e também realização 
de cultos ecumênicos. Ressaltamos que o problema se torna crucial nos 
períodos em que são realizadas festas religiosas, que acontecem quase sempre 
à noite, e sem qualquer tipo de iluminação. 

5.3)- Que seja realizada uma operação "Tapa Buraco" em toda a extensão da 
estrada vicinal de acesso à Comunidade de Roda D'água, no trecho entre a 
Rodovia ES-lO e àquela Comunidade, neste Município de Conceição da Barra. 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se nossa INDICAÇÃO tendo em vista a precária 
situação daquela estrada vicinal que se encontra em péssimas condições de 
trafegabilidade, o que tem prejudicado não só o transporte escolar, colocando 
em risco a vida dos estudantes, bem como dificultado o escoamento da produção 
agrícola. Há muito tempo o Município não faz a manutenção necessária, e com 
isso a estrada apresenta um desgaste excessivo, com desníveis e buracos em 
toda sua extensão. 

6) - Proposições apresentadas pela Vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues 
Pereira Figueiredo indicando ao Poder Executivo Municipal: 

6.1) - Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de que seja concluído as obras 
de complementação de calçamento na Avenida Gastão Kock da Cunha, 
iniciando na residência da Sra. Alice Machado Santos que liga a Rodovia 
Adolpho Serra até o asfalto próximo ao antigo Restaurante Sombra e Agua 
Fresca. JUSTIFICATIVA: O calçamento desse trecho gera inúmeros benefícios 
para a população, garantindo assim melhores condições de deslocamento para 
os municípios. 

PARA VOTAÇÃO:  
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7) - Projeto de Lei n° 028/2019 que "Declara de Utilidade Pública Municipal 
a Associação de Pescadores e Marisqueiros e Catadores de Caranguejo-
APMCC, localizada neste Município de autoria do Vereador Juvenal dos 
Santos. 

PARA APRESENTAÇÃO AO PLENÁRIO: 

8) - Balancete Mensal do mês de Agosto, do corrente ano em exercício 
deste Poder Legislativo. 

Gabinete da Presidêncf da Cãmara Municipal, em 17 de Setembro de 2019. 

A SONJ ÃN/TOS VASCONCELOS 
/ 
	

PRESIDENTE 
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