
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/05/2021. 

 

            Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove 

horas, na sede da Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, sita a Rua 1º de 

Maio, 55, realizou-se a presente Sessão, com a presença dos Srs. Vereadores: Ademar Alves 

Cardoso, Chelse Marcolino Simões, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, Joelglerson 

Ricardo de Lima, Lucimar Angelo de Lima, Nilson Rodrigues dos Santos e Valdinei Luca da 

Silva e ausente Juares Gabriel Mariano. O vereador Juares esteve ausente nas duas últimas 

sessões em virtude de atestado pois teve contato com pessoas com COVID-19, e na sessão 

de hoje também está ausente em virtude de estar acompanhando seu filho em procedimentos 

médicos. Os presentes realizaram uma oração e um minuto de silencio pelos falecimentos 

ocorridos no Município. Na sequência, passou-se a apreciação e votação dos seguintes 

projetos: PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 015/2021, que altera as disposições legais 

contidas nos artigos 238 a 289 da Lei Municipal nº. 300/2001 (Estatuto do Regime Jurídico 

dos Servidores do Município de Congonhinhas), que regulamentam o Processo Administrativo 

Disciplinar, a Sindicância e demais atos processuais, o qual passa para as comissões para 

emissão de pareceres e cumprimento de prazos regimentais. PROJETO DE LEI EXECUTIVO 

N° 016/2021, ratifica as alterações realizadas no Protocolo de Intenções e no 

Estatuto/Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP e dá 

outras providências, o qual passa para as comissões para emissão de pareceres e 

cumprimento de prazos regimentais. PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 014/2021, que 

ratifica os atos do Poder Executivo como Associado da Associação dos Municípios do Norte 

do Paraná - AMUNOP, bem como ratifica as alterações realizadas no Estatuto da referida 

Associação e dá outras providências, o qual segue obteve pareceres favoráveis de todas as 

comissões e foi aprovado por unanimidade em votação única. PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 013/2021, que ratifica as alterações realizadas no Estatuto/Contrato do 

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná – 

CODENOP e dá outras providências, o qual segue obteve pareceres favoráveis de todas as 

comissões e foi aprovado por unanimidade em votação única. 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, o qual segue obteve 

pareceres favoráveis de todas as comissões e foi aprovado por unanimidade em primeira 

votação. Após passou a palavra para o Vereador Cleison, que agradeceu a presença de 

todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o 

Vereador Valdinei, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para 

realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a 

presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a 



palavra para o Vereador Nilson, que agradeceu a presença de todos e disse não ter 

indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador Lucimar, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação as seguintes indicações: que sejam realizados 

reparos na estrada de acesso ao Assentamento Rosa Luxemburgo, antiga Fazenda Santa 

Rita. No trecho entre o porto de areia e outra estrada principal, nas proximidades da 

propriedade do Sr. João Paivinha e para que seja feita manutenção na estrada que passa 

pela Cerâmica Dutra, sentido Água Branca, até na propriedade do Sr. Júlio Sera, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Também requereu o envio dos seguintes ofícios: ao setor 

responsável solicitando que analise a possibilidade de disponibilizar o serviço de atendimento 

psicológico para atender as pessoas afetadas direta e indiretamente pela pandemia Covid-19; 

para a Polícia Militar (Rotam) de Assaí e para o Exército Brasileiro (Tiro de Guerra) de Cornélio 

Procópio, solicitando apoio para auxiliar na fiscalização em relação a Covid-19 no Município 

de Congonhinhas; ao setor responsável municipal para desenvolver políticas públicas 

voltadas para o combate à violência contra a mulher, com o acompanhamento para os casos 

concretos por meio da assistência social e psicológico para as mulheres afetadas. Após 

passou a palavra para o Vereador Joelglerson, que agradeceu a presença de todos e disse 

não ter indicações para realizar no momento. Após, passou a palavra para o Vereador 

Chelse, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao setor responsável 

solicitando que sejam encaminhados para a Câmara todos os atos normativos relacionados 

às orientações/regulamentações para utilização dos recursos destinados ao combate da 

epidemia do COVID-19 no município. E não havendo mais nada a tratar o Sr Presidente 

encerrou a presente sessão do que para constar vai assinada por mim Karla de Fátima 

Yamashita, pelo Sr. Presidente, 1º Secretário e demais Vereadores presentes. 


