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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 20 DE ABRIL DE 2021. 

 PAUTA DO DIA: 

 

PROJETOS DE LEIS EM APRECIAÇÃO: 

Projeto de Lei Executivo nº 011/2021, que altera o disposto no caput do artigo 1º, 
bem como altera e revoga o § 2º, ambos do artigo 3º, da Lei Municipal nº 797/2013 e 
dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Legislativo n° 003/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
limpeza de terrenos baldios, estabelece as sanções aplicáveis, e dá outras 
providências.  
 
OFICÍOS/INDICAÇÕES: 

PEDIDOS DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES 
1 – Indica que seja realizada manutenção/ revitalização da Praça Nossa Senhora 
Aparecida da Igreja matriz;   
2 – Indica que seja analisada questão da falta acessibilidade nas calçadas em nossa 
cidade;  
3 – Indica que seja divulgado um cronograma para a população informando sobre as 
datas de coleta do lixo orgânico/reciclável, tanto na cidade quanto nos patrimônios; 
4 - Ofício ao Prefeito solicitando informações a respeito de quanto é repassado à 
APAE:  o valor que é destinado pelo Município; o detalhamento de quanto é destinado 
pelo estado ao Munícipio; quais as bases de Cálculo; e os critérios entre outros que 
consideram.  
 
PEDIDO DO VEREADOR CLEILSON DA SILVA  
1 – Indica ao Prefeito que seja concluída a instalação da iluminação de LED nas ruas 
que ainda faltam na cidade.  
 
PEDIDOS DO VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO 
1 – Indicação que seja vista a possibilidade de instalação de lixeiras nas entradas dos 
seguintes bairros: Bairro dos Baianos; Bairro dos Espanhóis; Entrada da estrada do 
Pico; 
2 – Indicação para que seja vista a possibilidade de fazer a manutenção na estrada 
do Bairro dos Espanhóis; 
3 – Indica que seja vista a possibilidade de estender o atendimento da UAR - Unidade 
de Atendimento Respiratório- aos finais de semana, devido ao grande número de 
casos confirmados e em monitoramento do nosso município. Evitando assim que 
pessoas positivadas ou com suspeita de COVID-19 procurem a UPA aumentando os 
riscos de contaminação para outros pacientes do local.  
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PEDIDO DO VEREADOR JUARES GABRIEL MARIANO 
1 – Indica que seja instalado um sistema de som no Posto de Saúde da cidade, pois 
para manter o distanciamento no local devido à pandemia de COVID 19, muitos 
pacientes permanecem do lado de fora, o que dificulta para ouvir quando são 
chamados para atendimentos.  
 
PEDIDO DO VEREADOR JOELGLERSON RICARDO DE LIMA 
1 – Indica que seja feito o empedramento da estrada principal do Assentamento 
Robson de Souza no trecho que faz a ligação com a estrada do Bairro do Gino;   
 
PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA 
1- Indica ao Sr. Prefeito que analise a possibilidade de conceder isenção de Alvará 
para os taxistas por pelo menos dois anos; 
2- Indica que seja feito o controle de formigas na praça da Igreja Matriz; 
3- Indica que o setor responsável realize a coleta de entulhos(galhos) no Patrimônio 
do Vaz; 
4- Indica para os responsáveis analisarem a possibilidade de distribuir kit de higiene 
e limpeza para as pessoas que estão positivadas com COVID 19; 
5- Indica para o setor responsável que assim que for possível, roçar o local de acesso 
para subir no Pico do Vitópolis. 
 
PEDIDOS DO VEREADOR VALDINEI LUCA DA SILVA  
1- Reitera indicação para que seja feita manutenção nos 16 km que foram cascalhados 
dentro do assentamento Carlos Lamarca;  
2 - Indicação para que seja feito um explanado para construção de uma casa no sitio 
do sr.  Gelson, localizado no lote n° 78 no Banco da Terra Fazenda Congonhinhas;  
3 – Indica que o setor competente veja a possibilidade de instalação de iluminação de 
LED em toda a Vila Rodeio;  
4 – Ofício ao Secretário Municipal de Obras e Viação Paulo Sérgio da Silva 
agradecendo pelos trabalhos realizados com as maquinas nos carreadores de acesso 
às propriedades do Assentamento Carlos Lamarca.  
  
 
 
 


