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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021. 
                             
                                             ORDEM DO DIA:     
 
INDICAÇÕES/OFÍCIOS: 
 
PEDIDO DO VEREADOR CLEILSON DA SILVA: 
1- Solicita ao setor competente de limpeza pública, para que seja feito os serviços de 
roçada e limpeza do mato que está tomando conta de todas ruas do Patrimônio de 
São Francisco do Imbaú.     
 
PEDIDO DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES: 
1- Solicita informações do setor competente, a respeito da dívida pendente entre a 
Prefeitura e o Instituto Municipal de Previdência de Congonhinhas, (IMPC) e o valor 

que é repassado mensalmente; 
2- Solicita também, que seja informado a respeito dos valores dos recursos livres do 
Município e dos valores vinculados, emendas, repasses e etc... 
3- Solicita ainda, que seja informado os valores a serem pagos de demandas judiciais 
e precatórias; 
4- Indica ao setor competente da Vigilância Sanitária, que providencie com uma certa 
agilidade a questão de castração de animais em nossa cidade. 
 
PEDIDO DO VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO: 
1- Indica para que seja feito reparos com urgência, na estrada do Pico que dá 
acesso na propriedade do Sr. Pera. 
 
PEDIDO DO VEREADOR JOELGLERSON RICARDO DE LIMA: 
1- Indica ao Sr. Prefeito, que seja providenciado a distribuição de água do Poço 
Artesiano do Banco da Terra da fazenda Congonhinhas, para os moradores que lá 
residem; 
2- Indica ao Prefeito, que seja estudado a possibilidade de se construir Banheiros 
masculino e feminino, na Praça Nossa Senhora Aparecida, haja visto, ser uma 
reivindicação antiga das pessoas que necessitam desta benfeitoria no local.  
 
PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA: 
1- Solicita que seja tomada as providências necessárias, para resolver o problema de 
escoamento de água pluvial (das chuvas) na Avenida Manoel Ribas, pois durante as 
chuvas a avenida fica toda inundada, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres; 
2- Solicita seja feito os serviços de cascalhamento da Rua: Djalma Ivo Grube, na Vila 
Rodeio antiga instalação da cerâmica, são aproximadamente 90 m. de extensão, na 
sequência do calçamento de pedra; 
3- Solicita que seja feito os serviços de cascalhamento na Rua: Joaquim Canedo 
Sobrinho, na Vila Rodeio, no terreno da antiga instalação da cerâmica, 
aproximadamente 100 m. de extensão; 
4- Solicita que seja feito os serviços de cascalhamento da estrada do Sr. Oscar 
Guedes, próximo ao Patrimônio do Vaz, é um trecho pequeno, aproximadamente 400 
m. de estrada; 
5- Solicita que assim que for possível, cascalhar a estrada da família do Sr. Nequinha, 
mais ou menos 1.000 m., caso não seja possível fazer tudo numa etapa, que seja 
corrigido pelo menos o trecho mais crítico, que é uma subida. 


