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ORDEM DO DIA 

 
 
PROJETO DE LEI EM PAUTA 
 
Projeto de Lei Executivo n° 012/2019. 
Súmula – que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da Administração Direta e 
Indireta do Município de Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2020, e dá 
outras providencias.  
 
REQUERIMENTO 
 
Vereadores - Cleber Mariano da Silva, Everton Carlos Machado, Livercino 
Domingues, Valdinei Luca da Silva, Ricardo Batista dos Santos, Cleilson da 
Silva, José Fidélis da Silva, Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato 
Honório.  
Requerem – que sejam enviados pela Prefeitura os seguintes documentos referentes 
aos últimos 10 anos:  
- Todos os gastos com diárias, tanto dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Cargos 
Comissionados e Advogados; - Reembolsos e gastos de combustíveis na Secretaria 
de Obras, e também o diário de bordo dos maquinários desta Secretaria; - Gastos 
com pneus;  
 
INDICAÇÕES E OFÍCIOS. 
 
Vereador – Everton Carlos Machado. 
Indica – que seja vista a possibilidade de perfurar um poço artesiano no Banco da 
Terra Santa Marta;  
Ofício – à Secretaria de Educação para que seja vista a possibilidade de substituição 
do ônibus que transporta os alunos da cidade, do motorista Deri, por outro ônibus 
com maior capacidade de lugares; 
 
Vereador – Cleilson da Silva.  
Indica – que o Prefeito analise a possibilidade de isentar o pagamento do IPTU em 
2019, dos moradores do Conjunto Habitacional Benedito Salles do Nascimento;  
 
Vereador – Livercino Domingues.  
Indica - que providenciado algum tipo de proteção (alambrado ou grade), em volta do 
Centro de Saúde e Centro Odontológico, com objetivos de evitar depredações nos 
locais citados, reiterando pedido já realizado anteriormente em sessão do dia 
21/08/2018; 
 
Vereador – Jose Fidélis da Silva.  
Ofício – ao Deputado Federal Enio Verri, agradecendo pela Emenda concedida no 
valor de R$250.000,00, destinada para o setor da Saúde do município;  
Indica – ao setor competente para que sejam feitos serviços de cascalhamento na 
Estrada do Assentamento Santa Rita, passando pela estrada da propriedade do Sr. 
Nenzinho até a estrada do Sitio do Sr. Maguila, pois o acesso pela ponte está ruim, 
aproveitando que os maquinários da prefeitura já se encontram nas proximidades;   
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Vereador – Ricardo Batista dos Santos. 
Indica – ao Prefeito que analise a possibilidade de fazer ligação da saída da estrada 
dos Valérios com a estrada do Patrimônio do Váz, na chegada do asfalto, justificando 
que esta saída não permite visibilidade para os caminhões que fazem safra de grãos; 
 
Vereador – Aparecido Renato Honório.  
Indica -   que sejam colocados com urgência Internet e telefone fixo na Creche do 
Patrimônio Santa Maria, pois caso alguma criança ou funcionário passar mal ou 
precisar de algo com urgência a escola não dispõe de nenhum meio de 
comunicação;  
Indica - que sejam instaladas guaritas no conjunto Habitacional Benedito Salles do 
Nascimento, para proteger os alunos que aguardam transporte escolar em dias de 
chuvas, pois essa situação tem causado transtornos;   
Oficio - ao DER de Ibaiti informando sobre o Radar desligado na Curva da Biquinha e 
solicitando para que seja feita a manutenção urgente; 
 
Vereador – Cleber Mariano da Silva. 
Indica – que sejam regularizados os salários dos Técnicos em Enfermagem do 
município;   
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