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PAUTA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 07/02/2023. 

Projetos de Leis em Apresentação 

Projeto de Lei Executivo nº 008/2023, que regulamenta o tráfego e estacionamento de 

veículos em vias urbanas e institui a criação de vagas de embarque e desembarque de alunos, 

nos estabelecimentos de ensino escolar, destinadas exclusivamente aos veículos de transporte 

escolar, e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei Executivo n° 009/2023, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de 

Cultura do Município de Congonhinhas e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei Executivo n° 010/2023, que institui na Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto e Turismo o Fundo Municipal de Esportes e Turismo; e dá outras providências. 

 

Ofícios/Indicações: 

Vereador Chelse Marcolino Simões 

1 - Indicação para que seja alterada a Lei Municipal n°668/2010, a qual estabelece o 

estacionamento apenas de um lado da avenida Manoel Ribas, que seja analisada a possibilidade 

de alteração com o estacionamento a partir do cruzamento com a Rua XV de Novembro  

(Farmácia Big Farma) em diante, logo, sendo permitido o estacionamento na pracinha Júlio 

Pedro Ferreira (perto do Mercado Central); 

2 - Indicação (reiterada) para que seja vista a possibilidade de fornecer lanches para as pessoas 

que se deslocam em consultas de saúde fora do Município; 

3 - Indicação para seja analisada a possibilidade de reforma em postinhos de saúde da zona 

rural, por exemplo: iluminação, calçadas e outras ações necessárias; 

4 - Indicação de contratação de empresa para fazer um levantamento e estudo para colocação 

de placas com nomes de ruas em todo Município; 

5 - Ofício à secretaria Municipal de Agricultura solicitando informações em relação ao Projeto 

de Lei da criação da Feira municipal do município de Congonhinhas, apresentado por este 

vereador à secretaria para análise.  Em que fase está? Foi repassado para os feirantes? 

 

Vereador Everton Carlos Machado 

1 – Indicação (reiterada) sobre os pedidos de manutenção nas ruas do Patrimônio do Vitópolis, 

da Estrada do Bairro dos Espanhóis e Estrada do Pico.  

 

Vereador Lucimar Angelo de Lima 

1 - Indicação ao setor responsável para rever sobre a questão dos vendedores/barraqueiros de 

outras cidades que vem nas festas/comemorações municipais, comercializam seus 

produtos/brinquedos. Rever no sentido das taxas cobradas ou que sendo possível procure 

exercer fiscalização para coibir a prática de preços abusivos de seus produtos. 

 

Vereador Valdinei Luca da Silva  

1 - Indicação ao setor competente para que veja possibilidade passar a moto niveladora em 

todas estradas e também limpar todas caixas de água e acesso das propriedades do assentamento 

Carlos Lamarca (Marabá); 

2 - Indicação ao setor competente para que veja a possibilidade de fazer limpeza dos matos em 

todas ruas e avenidas da cidade e também de todos os patrimônios do município;  

3 - Indicação para que o setor competente veja a possibilidade de fornecer telas de proteção 

(sombrite) para o viveiro municipal.  


