
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/03/2021. 

 

            Aos dois dias do mês de março 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, 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 minuto de silencio 

pelos falecimentos ocorridos no município. Na sequência, passou-se a apreciação do 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 004/2021, que institui o Programa para 

recuperação de Crédito Fiscais – REFIS Municipal, dispõe sobre o parcelamento de 

débitos tributários inscritos em dívida ativa junto ao Município de Congonhinhas e dá 

outras providências. A Comissão e Finanças e Orçamentos solicitou o estudo de 

impacto orçamentário conforme artigo 14 da LRF. Na sequência, 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 requereu envio de oficio ao setor competente, que seja visto com 

urgência, a possibilidade de comprar respiradores, pois estamos passando por 

período complicado, sem leito em hospitais para o COVID-19, aparelhos esses que 

seriam muito importantes nesse momento e também faz indicação ao setor 

competente, que seja vista a possibilidade de se fazer reparos nas estradas dos Srs. 

José Combinato, Dito Bibiano e do Sr. Santilho, todos localizados no Bairro São 

Benedito, 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 fez as seguintes indicações: ao Sr. Prefeito, que seja feito os 

serviços de reparos nos trechos da estrada principal do Patrimônio do Vaz e ainda, 

que seja feitos reparos na estrada que sai do Patrimônio do Vaz, até a propriedade do 

Sítio do Sr. Édio Matheus, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou 

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

seguintes indicações: ao setor competente, solicitando que seja perfurado no mínimo 



02 Poços artesianos, no Assentamento Robson de Souza (Fazenda Santa Terezinha 

e também ao Sr. Prefeito, que seja providenciada a reforma das instalações do CMEI 

do Campo Laura Garrido Pereira, no Patrimônio Santa Maria, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Por fim, requereu envio de para Associação Comercial 

de Congonhinhas, informando que os vereadores estão analisando a possibilidade de 

tomar providências, para evitar que o comércio local fique fechado durante o Decreto 

do Governador do Estado, mas como o Decreto atual não permite autonomia para os 

Municípios, não podemos fazer nada em prol do comércio local. Após passou a 

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

indicação ao setor competente, que seja providenciado a mudança do sentido de 

trafegar, no sentido de amenizar o trânsito das Ruas: 1º de maio, iniciando do n°133 

e o final 190, e da Rua: Manoel Antônio de Paiva, iniciando do n°140 e o final 26, e os 

estacionamentos podendo ser nos dois sentidos da rua, a qual foi aprovada por 

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

presença de todos, e solicitou envio de oficio ao setor competente requerendo 

informações a respeito dos Consórcios que o Município faz parte, e o quanto é pago 

pelo 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. 

 

 


