
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/05/2021. 

 

            Aos vinte e cinco 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, Juares Gabriel Mariano, 

Lucimar Angelo de Lima, Nilson Rodrigues dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Os 

presentes realizaram uma oração e um minuto de silencio pelos falecimentos 

ocorridos no Município. Os projetos 015/2021 e 017/2021 seguem nas comissões para 

regular processamento. Os Vereadores Chelse, Lucimar, Juares, Joelglerson e 

Everton apresentaram requerimento: “ao Prefeito com questionamentos referentes 

aos repasses realizados ao Instituto Municipal de Previdência (IMPC): Qual a dívida 

do Instituto de Previdência Municipal? Qual o valor do repasse mensal? Já teve algum 

parcelamento? Qual o valor para o repasse do parcelamento? Teve algum atraso? 

Qual o período?”, o qual foi aprovado por unanimidade. 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 fez indicação que seja vista a possibilidade de fazer 

manutenção na estrada que inicia na PR 160 passando no Banco da Terra Santa 

Marta até a Fazenda Araucária, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a 

palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez as 

seguintes indicações: que sejam feitos reparos nas seguintes ruas da Vila 

Campos/Vila Ribeiro: Rua Jose Rodrigues de Oliveira, Rua José Felício Silvano e Rua 

Luiz Cantoia; que seja feita uma estrada na propriedade do Sr. Leonino no Bairro dos 

Baianos; que seja feito um reservatório/bebedouro de água para gado, na propriedade 

do Sr. Leonino próxima à propriedade do Sr. Valdecir Bernardes no Patrimônio Santa 

Maria e que sejam feitos reparos na estrada da propriedade do Sr. José Pedro Gomes 

no Bairro dos Baianos, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a 

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

para que seja providenciado com urgência a tampa para o bueiro principal na Avenida 

20 de Março, localizado em frente a placa do terreno da Igreja Brasil para Cristo, para 

prevenir e evitar acidentes, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a 

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



ao setor competente que estude a possibilidade de adquirir mais uma bomba d’agua, 

para deixar de reserva para atender os patrimônios caso haja necessidade, 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 o Sr. Prefeito que 

analise a possibilidade de contratar mais funcionários para auxiliar no atendimento em 

função da pandemia, liberando os Agentes Comunitários de Saúde para realizarem 

as atividades/visitas pertinentes à sua função e aos responsáveis para analisar a 

possibilidade de adquirir e fornecer máscaras para os profissionais da educação, as 

quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

Joelglerson, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: ao 

setor competente que sejam feitos reparos na iluminação do parquinho/pista de 

caminhada no entorno do Polo de Educação e seja feita manutenção/patrolada a 

estrada da propriedade do Sr. Chico Anselmo próxima à saída para Banco da Terra 

Fazenda Congonhinhas, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após, passou a 

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

que seja feita revitalização total do campinho de areia do parquinho localizado na Vila 

do Sapo, 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. 


