
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/03/2021. 

 

            Aos nove 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, 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, 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. O projeto foi substituído a fim de incluir as disposições do artigo 2º, § 1º, 

incisos I e II. Após as analises, obteve parecer favorável de todas as comissões e foi 

aprovado por unanimidade em votação única. Após, o Vereador Everton Carlos 

Machado, fazendo uso de suas atribuições legais e regimentais, vem através deste, 

requerer de Vossa Excelência, informações sobre o “Asfalto” do Patrimônio de Santa 

Maria do Rio do Peixe, conforme segue: 1- Informações sobre o último pagamento 

que foi feito; 2- Quanto que ainda tem que ser pago; 3- Quanto que já foi pago; 4- Que 

informe se já foi feito outro Termo de Convênio; 5- E se foi feito algum Aditivo; 6- E 

quando foi feita a última medição, 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 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 a todos os setores públicos, 

parabenizando as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. 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 realizou as seguintes indicações: que seja providenciada 

manutenção da estrada principal do Assentamento Robson de Souza (antiga Faz. 

Santa Terezinha), trecho entre a estrada de acesso ao Patrimônio do Vaz e a estrada 



do Bairro São Benedito; que seja providenciada serviços de reparos na estrada do 

barreiro próximo ao Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe, trecho que inicia da 

PR- 435; ao setor competente, que seja providenciada a retirada de duas árvores 

condenadas, que estão nas proximidades do Fórum, as quais foram aprovadas por 

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

a presença de todos e fez indicação ao Sr. Prefeito, que seja feita a Ponte que dá 

acesso ao Assentamento a Fazenda Santa Terezinha, ao Bairro do Gino, a qual foi 

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

agradeceu a presença de todos e realizou indicação ao setor competente, que seja 

realizada a limpeza (roçar) da Escola do Patrimônio de São Francisco do Imbaú e nas 

ruas do referido Patrimônio, e também seja realizada a manutenção das ruas do 

mesmo Patrimônio, 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. 

 

 


