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                 Exma. Sra. Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café 

 

 
                    ADÃO PEREIRA DOS SANTOS, Vereador com assento nesta Casa 
Legislativa, no uso de suas atribuições constantes do art.164, do Regimento Interno, 
vêm propor o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS que segue.  
 
 O Município de Picada Café é uma cidade turística que recebe milhares 
de turistas por ano. Aliás, na Lei do Orçamento aprovada para o ano de 2023, foi 
previsto três vezes mais o valor dos anos anteriores, o que é muito importante para que 
se possa alavancar cada vez mais o turismo em nosso Município. 

          Uma das áreas turísticas visitadas no Município é a área que foi tombada 
pelo Patrimônio Histórico, a região Rua Emancipação, em frente a Sociedade 
Recreativa Aliança, onde, inclusive, existe um restaurante que recebe milhares de 
turistas em busca da ótima gastronomia que ele oferece. Inclusive, também é a 
principal entrada de um dos pontos turísticos mais visitados no verão que é a prainha 
do Rio Cadeia. 

 Ocorre que o calçamento da Rua Emancipação se encontra em péssimas 
condições e necessita ser reformado com urgência, não só por estar em ponto turístico, 
mas, também, por encontrar-se no centro da cidade. Assim, estando o calçamento mal 
conservado, com buracos que formam poças d’água, causa má impressão da cidade. 

   Como dissemos, o local foi tombado pelo Patrimônio Histórico, portanto, o 
calçamento não pode ser retirado, mas sim restaurado. 

                     Requeiro, portanto, que seja o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
submetido ao plenário, sendo votado em regime de urgência urgentíssima, e, após 
aprovado, seja enviado ao Poder Executivo para atendimento com prioridade de 
URGÊNCIA. 

 
 

                Picada Café, 18 de novembro de 2022. 
 

    

 
                 

    ADÃO PEREIRA DOS SANTOS    
     Bancada do PSD  


