
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23/03/2021. 

 

            Aos vinte e três 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 realizaram uma oração. Na 

sequência, passou-se a apreciação e votação dos seguintes projetos: PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 008/2021, que dispõe sobre a aquisição de vacinas contra o novo 

coronavirus, (Sars-CoV-2) e da outras providencias, o qual passou para as comissões para 

pareceres e cumprimento de prazos regimentais. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 

010/2021, que autoriza abertura de credito adicional especial para aquisição de vacinas contra 

o novo coronavirus, o qual passou para as comissões para pareceres e cumprimento de 

prazos regimentais. Os vereadores requereram envio de oficio solicitando a presença do 

contador e secretaria de saúde para prestar esclarecimentos sobre os projetos para compra 

da vacina. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 009/2021, que autoriza o Legislativo 

Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de 

Congonhinhas para o exercício de 2021, que obteve pareceres favoráveis de todas as 

comissões e foi aprovado por unanimidade em votação única. PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 006/2021, que autoriza o Município de Congonhinhas a participar do 

Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, o qual passou para as comissões 

para pareceres e cumprimento de prazos regimentais. Além disso, os vereadores requereram 

envio de oficio ao Executivo para que na próxima sessão, a secretaria de educação 

compareça à sessão da Câmara para prestar esclarecimentos aos senhores vereadores. Em 

seguida, o Vereador Everton Carlos Machado, requer o envio do expediente ao Governador 

do Estado do Paraná, ao Presidente da Assembleia Legislativa, assim como, ao Comando 

Geral da Policia Militar do Estado do Paraná, sobre a atual situação da segurança pública no 

Estado, em especial a situação vivida pelos agentes de segurança, quer civis ou militares, 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 requereu 

envio de oficio ao Poder executivo solicitando respostas as indicações realizadas pelos 

vereadores, visto que não obtiveram retorno. Após passou a palavra para o Vereador 

Everton, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: ao setor de Obras 

e Viação, para que sejam feitos reparos no Bueiro na primeira entrada do Patrimônio de Santa 

Maria, sentido a Creche do local; e que seja feito reparos no Bueiro que dá acesso a PR-160, 



próximo a propriedade do alemão (Albert Friedrich), as quais foram aprovadas por 

unanimidade. E também solicitou envio de ofício ao setor competente, requerendo 

informações a respeito da ampliação do CMEI Ana Lopo Canet, referente aos serviços de 

construção o porquê se encontra parado, e não foi dado a continuidade. Após passou a 

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

competente, que seja feito melhorias na estrada que dá acesso a casa do Sr. Sebastião de 

Moraes, (Tião Corrila), Chácara Santo Antônio, a qual foi aprovada por unanimidade. 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: ao setor competente, 

que seja providenciada lixeiras para a pracinha localizada na Vila Rodeio; ao setor competente 

para que disponibilize lixeiras para Av. Manoel Ribas, em nossa cidade e, ao setor 

competente, que seja feita a manutenção da iluminação pública da Av. 20 de Março, 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 seja 

providenciado com urgência uniformes e EPI’S para os coletores de lixo e Garis e, ao setor 

competente da saúde, que providencie uniforme novos para seus colaboradores, as quais 

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

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

informações a respeito do Contrato com a empresa que faz as publicações do Município, do 

valor que é pago, se é por publicação ou mensalmente e quais os valores. Fez também as 

seguintes indicações: ao setor competente, que seja feito os serviços de manutenção das 

ruas do Patrimônio Nossa Senhora do Carmo (Vaz), sendo Rua Dr. David, Rua Dom Pedro II, 

Rua São Bento na saída para o Bairro Imbaú e também na Rua da Caixa D’água; e que seja 

feito serviços de manutenção de pedra irregular, na estrada saída para o Bairro São Benedito, 

as quais foram aprovadas por unanimidade. Por fim, 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. 

 


