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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 02 DE MARÇO DE 2021. 
                                PAUTA DO DIA 
 

PROJETO DE LEI EM APRECIAÇÃO: 
 

Projeto de Lei nº 004/2021, que institui o Programa para recuperação de 
Crédito Fiscais – REFIS Municipal, dispõe sobre o parcelamento de débitos 
tributários inscritos em dívida ativa junto ao Município de Congonhinhas e 

dá outras providências. 
 
OFÍCIOS/INDICAÇÕES: 

PEDIDOS DO VEREADOR NILSON RODRIGUES DOS SANTOS: 
1- Indica ao Sr. Prefeito, que seja feito os serviços de reparos nos trechos da 

estrada principal do Patrimônio do Vaz; 
2- Indica ainda, que seja feitos reparos na estrada que sai do Patrimônio do 
Vaz, até a propriedade do Sítio do Sr. Édio Matheus. 

PEDIDO DO VEREADOR JOELGLERSON RICARDO DE LIMA: 
1- Indica ao setor competente, que seja providenciado a mudança do sentido 

de trafegar, no sentido de amenizar o trânsito das Ruas: 1º de maio, 
iniciando do n°133 e o final 190, e da Rua: Manoel Antônio de Paiva, 
iniciando do n°140 e o final 26, e os estacionamentos podendo ser nos dois 

sentidos da rua. 
PEDIDO DO VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO: 
1- Solicita ao setor competente, que seja visto com urgência, a possibilidade 

de comprar respiradores, pois estamos passando por período complicado, 
sem leito em hospitais para o COVID-19, aparelhos esses que seriam muito 

importantes nesse momento; 
2- Indica ao setor competente, que seja vista a possibilidade de se fazer 
reparos nas estradas dos Srs. José Combinato, Dito Bibiano e do Sr. 

Santilho, todos localizados no Bairro São Benedito. 
PEDIDO DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES: 

1- Solicita informações a respeito dos Consórcios que o Município faz parte, e 
o quanto é pago pelo Município. 
PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA: 

1- Solicita que seja perfurado no mínimo 02 Poços artesianos, no 
Assentamento Robson de Souza (Fazenda Santa Terezinha); 
2- Solicita ao Sr. Prefeito, que seja providenciada a reforma das instalações 

do CMEI do Campo Laura Garrido Pereira, no Patrimônio Santa Maria; 
3- Solicita o envio de ofício para Associação Comercial de Congonhinhas, 

informando que os vereadores estão analisando a possibilidade de tomar 
providências, para evitar que o comércio local fique fechado durante o 
Decreto do Governador do Estado, mas como o Decreto atual não permite 

autonomia para os Municípios, não podemos fazer nada em prol do comércio 
local. 


