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ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: 

 

Projeto de Lei nº 012/2018 – Executivo Municipal. 

Súmula: Que dispõe sobre alteração do Anexo III da Lei Municipal nº 305/2001, e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei nº 013/2018 – Executivo Municipal. 

Súmula – Que dispõe sobre a regulamentação do uso do maquinário público do Município de 

Congonhinhas, para fins de prestação de serviço a particular e dá outras providências. 

 

 

PROJETOS EM PAUTA: 

 

Projeto de Lei nº 010/2018 – Executivo Municipal. 

Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício 

Financeiro de 2019 e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 011/2018 – Executivo Municipal.  

Súmula: Reconhece como órgão oficial do Município de Congonhinhas, a empresa Breno 

Jordão Editora ME – “Jornal A Cidade Regional”.  

 

 

INDICAÇÕES: 

 

Vereador - Aparecido Renato Honório. 

Indica – que sejam colocadas lâmpadas, para iluminação pública, na saída para o Bairro 

Marabá, pois foram colocados os postes, mas ainda faltam os “braços” para instalação das 

lâmpadas; Indica – que seja realizada a limpeza e manutenção do bueiro localizado no final da 

Rua dos Trabalhadores, na Vila Campos, pois devido ao estado de conservação do referido 

bueiro, a agua escorre invadindo a propriedade do Sr. Benito Gualhume causando erosão; 

Indica – que o setor responsável analise a possibilidade de construção de quebra-molas na 

saída para o Bairro Marabá, pois este é um pedido dos moradores do local; 

 

Vereador – Everton Carlos Machado. 

Indica -  que sejam feitos reparos na estrada de acesso ao Sítio São Paulo do Senhor Santilho, 

no Bairro São Benedito. E também, reitera o pedido de serviços de limpeza dos Patrimônios 

Vitópolis e Santa Maria do Rio do Peixe; 

 

Vereador – José Fidélis da Silva. 

Indica – que sejam realizados reparos em geral, na Rua Pintassilgo no Conjunto Camilo 

Scussel, principalmente a limpeza nos bueiros;  
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PEDIDOS DE OFÍCIOS 

 

Vereador – Cleber Mariano da Silva. 

Ofício – ao Prefeito agradecendo pelo apoio ao Projeto de Lei de redução  do valor da hora/ 

máquina e isenção  de valor ao pequeno agricultor, Projeto este que  irá  beneficiar  muito os 

agricultores de nosso Município; Ofício -  ao Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli, 

solicitando que este possa intervir junto à CODAPAR para agilizar o envio de uma Máquina 

Retroescavadeira Hidráulica  para o Município, sendo o período de permanência desta em 

Congonhinhas pelo prazo de 45 dias, o que  poderá ajudar e muito no melhoramento das 

estradas rurais; 

 

Vereadores – Cleber Mariano da Silva, Everton Carlos Machado e José Fidélis da Silva. 

Ofício – ao Prefeito solicitando informações sobre depósito de empresa privada, UP DATE, 

em conta corrente do Município, devendo ser informado o motivo, o valor correto e o porquê 

deste deposito;  

 

Vereador – Cleilson da Silva. 

Ofício - ao Deputado Federal Sérgio Souza, agradecendo pela destinação de recursos de R$ 

190.000,00 para compra de um veiculo VAN para o Departamento da Saúde, e também pela 

destinação de R$ 25.000,00 para o Departamento Odontológico para compra de equipamentos;  
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