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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.  

 

 

INDICAÇÕES E OFÍCIOS. 

 

Vereador – Aparecido Renato Honório. 

Indica – ao Prefeito para que reveja os valores pagos aos funcionários do Conselho Tutelar no 

Município, pois os salários dos mesmos se encontram defasados em relação aos municípios 

vizinhos;  

 

Vereador – Cleilson da Silva. 

Ofício – ao Secretário de Saúde, para que veja como está sendo realizada a limpeza no ônibus, 

da linha de transporte de pacientes da Saúde, pois muitos usuários estão reclamando que o 

ônibus se encontra constantemente sujo;  

 

Vereador – Everton Carlos Machado. 

Ofício - ao Prefeito solicitando que este, ou alguém autorizado por ele, compareça em sessão 

desta Casa de Leis, a fim de prestar esclarecimentos aos munícipes em relação ao processo de 

realização do Concurso Público Municipal, reiterando ofício já enviado pela Câmara ao 

Prefeito anteriormente;  

 

Vereador – Livercino Domingues. 

Ofício – ao setor competente para que informe a esta Casa de Leis o porquê do transporte dos 

estudantes para o Colégio Agricola em Cambará , ser feito em um ônibus com capacidade para 

44 passageiros, sendo que no caso são 16 alunos que fazem uso deste transporte, se não seria 

mais adequado a utilização de um veículo menor o que poderia  reduzir os custos deste 

transporte;  

 

Vereador – Ricardo Batista dos Santos. 

Ofício – ao setor responsável solicitando explicações dos motivos de a Nota Fiscal Eletrônica 

de Serviços não ter sido ainda implantada em nosso município;  

 

Vereador – Valdinei Luca da Silva. 

Indica - que sejam patroladas todas estradas do Assentamento Carlos Lamarca;  

Ofício - ao Secretário de Esportes do Município solicitando que seja informado o valor do 

Orçamento destinado à Secretaria, e que informe também, o porquê de o município investir tão 

pouco no time de futebol de Congonhinhas; 
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