
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/02/2021. 

 

            No segundo dia do mês de Fevereiro 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: Oscar Pereira de Camargo, nº 396, 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 fizeram uma oração e um minutos de silencio pelos 

falecimentos ocorridos no Município. Após passou a palavra para o Vereador 

Cleison, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio solicitando 

ao setor competente de limpeza pública, para que seja feito os serviços de roçada e 

limpeza do mato que está tomando conta de todas ruas do Patrimônio de São 

Francisco do Imbaú. 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, fez 

indicação ao setor competente para que sejam feitos reparos com urgência, na 

estrada do Pico que dá acesso na propriedade do Sr. Pera, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Juares, 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 as seguintes indicações: 

solicitando que seja tomada as providências necessárias, para resolver o problema 

de escoamento de água pluvial (das chuvas) na Avenida Manoel Ribas, pois durante 

as chuvas a avenida fica toda inundada, prejudicando o tráfego de veículos e 

pedestres; solicitando seja feito os serviços de cascalhamento da Rua: Djalma Ivo 

Grube, na Vila Rodeio antiga instalação da cerâmica, são aproximadamente 90 m. de 

extensão, na sequência do calçamento de pedra; solicitando que seja feito os serviços 

de cascalhamento na Rua: Joaquim Canedo Sobrinho, na Vila Rodeio, no terreno da 

antiga instalação da cerâmica, aproximadamente 100 m. de extensão; solicitando que 

seja feito os serviços de cascalhamento da estrada do Sr. Oscar Guedes, próximo ao 

Patrimônio do Vaz, é um trecho pequeno, aproximadamente 400 m. de estrada e 

solicitando que assim que for possível, cascalhar a estrada da família do Sr. Nequinha, 



mais ou menos 1.000 m., caso não seja possível fazer tudo numa etapa, que seja 

corrigido pelo menos o trecho mais crítico, que é uma subida, 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 Sr. Prefeito, que 

seja providenciado a distribuição de água do Poço Artesiano do Banco da Terra da 

fazenda Congonhinhas, para os moradores que lá residem e também que seja 

estudado a possibilidade de se construir Banheiros masculino e feminino, na Praça 

Nossa Senhora Aparecida, haja visto, ser uma reivindicação antiga das pessoas que 

necessitam desta benfeitoria no local, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na 

sequência passou a palavra para o Vereador Chelse, que  agradeceu a presença de 

todos, fez indicação ao setor competente da Vigilância Sanitária, que providencie com 

uma certa agilidade a questão de castração de animais em nossa cidade, a qual foi 

aprovada por unanimidade e requereu envio dos seguintes ofícios: ao setor 

competente solicitando informações a respeito da dívida pendente entre a Prefeitura 

e o Instituto Municipal de Previdência de Congonhinhas, (IMPC) e o valor que é 

repassado mensalmente; solicita também, que seja informado a respeito dos valores 

dos recursos livres do Município e dos valores vinculados, emendas, repasses e etc. 

E por fim, solicita que seja informado os valores a serem pagos de demandas judiciais 

e precatórios. Na sequência, tendo em vista o recebimento do Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº. 458/2020 – Tribunal Pleno contido nos 

autos nº. 337299/2019, de responsabilidade do Senhor Jose Olegário Ribeiro Lopes 

– ano 2015 - do qual foram distribuídas cópias a todos os vereadores na data de hoje 

conforme artigo 202 do Regimento Interno, neste ato, envia para parecer da Comissão 

de Finanças e Orçamentos. 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. 

 


