
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/02/2021. 

 

            Aos nove dias 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. Na sequência, tendo em vista a 

construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal e a mudança de local 

provisoriamente, os vereadores deliberaram por não realizar a sessão ordinária em 

16/02/2021, por estar esta casa em processo de mudança e instalação do Plenário no 

novo endereço, retornando as sessões normalmente no dia 23 de Fevereiro de 2021. 

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

e fez indicação ao Sr. Prefeito para que seja estudado a possibilidade de se implantar 

Vale Refeição para todos os funcionários municipais, a qual foi aprovada por 

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

presença de todos e fez as seguintes indicações: ao setor competente, que seja feito 

feita a manutenção nos 16Km de estrada cascalhada dentro do Assentamento Carlos 

La Marca, nos trechos onde houver mais necessidade e nos demais trechos passar 

veneno dos dois lados e que seja feito a passagem de da patrola na estrada de acesso 

as propriedades do Assentamento Carlos La Marca, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 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 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 solicitou envio de oficio ao Senhor Prefeito requerendo 

informações do setor responsável, a respeito dos valores que o nosso Município 

recebeu no ano de 2020, em função da Pandemia do Covid19 e para quais finalidades 

foram utilizados os tais recursos até 31/12/2020. 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 melhorias na Praça José Gambeta, 



localizada na Av. Manoel Ribas, com a Rua: J.G. Figueiredo, tais como: manutenção 

de bancos e mesa; que seja nivelado a mureta existente no local, para todos possam 

ter mais acessibilidade na referida pracinha; ao setor competente, que sejam feitos os 

serviços de manutenção em todos os bueiros da cidade, haja visto, que muitos se 

encontram entupidos e abertos, ocasionando perigo para a população e ao setor 

competente, que seja feito a passagem de veneno no mato da nossa cidade, pois com 

as chuvas frequentes, o mato tomou contas das mesmas, as quais foram aprovadas 

por unanimidade. Após, passou a palavra para o Vereador Chelse, que agradeceu a 

presença de todos, e solicitou ao setor competente, que seja informado a esta Casa 

de Leis a respeito do processo licitatório, referente a Reforma da Quadra de Esportes 

do Patrimônio do Vaz, em que fase contratual se encontra e também informações 

sobre os Conselhos Municipais existentes em nosso 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. 

 


