
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/05/2021. 

 

            Aos onze 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. 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° 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 

obteve pareceres favoráveis de todas as comissões, e foi aprovado por unanimidade com 

abstenção do vereador Lucimar. 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 foi aprovado em primeira votação na sessão de 04/05/2021 e 

aprovado por unanimidade em segunda votação na presente sessão. 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 segue nas comissões para cumprimento dos prazos 

regimentais. PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 018/202, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar Termo de Fomento com a entidade Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, de Congonhinhas, Paraná, para o repasse de recursos do FUNDEB e 

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

cumprimento de prazos regimentais. Após passou a palavra para o Vereador Cleison, que 

agradeceu a presença de todos, requereu envio de ofício ao Prefeito solicitando informações 

sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade que foram retirados de alguns 

servidores municipais e fez indicação que seja enviado o maquinário e concluído o 

empedramento no Banco da Terra Fazenda Congonhinhas, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 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 fez as seguintes indicações: que 

seja vista a possibilidade de fazer a manutenção na Rua Aparecido Gerson Borges, no trecho 

que inicia na Av. Vinte de Março até a propriedade do senhor Gizo da Silva; que seja vista a 

possibilidade de fazer reparos nas estradas de acesso às propriedades: do senhor Moslei no 

Bairro dos Baianos e do senhor Messias no Bairro da Água Branca e que seja feita a troca 



das lâmpadas no Patrimônio Santa Maria, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após 

passou a palavra para o Vereador Nilson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação 

ao Sr. Prefeito, que estude uma forma de adquirir um caminhão pipa para atender nosso 

Município, devido à falta, de chuva, está faltando água em muitos lugares, e esse caminhão 

seria de grande ajuda, atendendo a todos de nosso Município, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Lucimar, que agradeceu a presença 

de todos e fez as seguintes indicações: para que assim que for possível, fazer o calçamento 

ou pavimentação asfáltica na Rua: Dr. Davi Xavier da Silva, no trecho da rua sem saída nas 

proximidades da Congo Gás; que quando houver disponibilidade que sejam construídos 02 

redutores de velocidade (lombadas), na Rua Siqueira Campos; que seja feito o cascalhamento 

da subida da estrada próxima ao sítio do Sr. Valdir Bernardes, no Patrimônio Santa Maria; 

que havendo possibilidade, seja instalado 01 redutor de velocidade (lombada), na Rua Antônio 

Martins, na Vila Rodeio, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Joelglerson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao setor 

competente que sejam feitos serviços de podas de árvores localizadas próximas às redes 

elétricas e de postes de luz na cidade e patrimônios, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Após, passou a palavra para o Vereador Chelse, que agradeceu a presença de todos e fez 

indicação ao setor competente, que proceda a limpeza do mato que se encontra nas beiras 

das estadas do Patrimônio do Vaz, a qual foi aprovada por unanimidade. 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. 


