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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 30 DE MARÇO DE 2021. 

 PAUTA DO DIA: 

PROJETOS DE LEIS EM APRESENTAÇÃO: 

Projeto de Lei Executivo nº 005/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
em termo de cessão de uso de maquinários, equipamentos, implementos agrícolas, 
bens móveis e imóveis às associações do Município e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Executivo nº 011/2021, que altera o disposto no caput do artigo 1º, 
bem como altera e revoga o § 2º, ambos do artigo 3º, da Lei Municipal nº 797/2013 e 
dá outras providências. 
 

Projeto de Lei Executivo n° 012/2021, que regulamenta a medida administrativa 
acautelatória de interesse público, de interdição de estabelecimentos que vierem a 
infringir as medidas sanitárias preventivas regulamentadas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus – Covid- 19 e dá 
outras providências. 
 
Projeto de Lei Legislativo n° 003/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
limpeza de terrenos baldios, estabelece as sanções aplicáveis, e dá outras 
providências.  
 
PROJETO DE LEI EM APRECIAÇÃO: 

Projeto de Lei nº 006/2021, que autoriza o Município de Congonhinhas a participar 
do Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná. 
 
REQUERIMENTO: 

O Vereador Lucimar Ângelo de Lima, Requer do Sr. Prefeito, informações sobre o 
Programa Academia da Saúde: por qual motivo a academia não está funcionando, se 
for por ter Contrato vigente com os profissionais que prestam serviços, o que levou 
não renovar o contrato desses profissionais, e se tem previsão de contratar os 
profissionais necessários para atender novamente nossa população que tanto 
necessita do atendimento? 
 
OFICÍOS/INDICAÇÕES: 

PEDIDOS DO VEREADOR NILSON RODRIGUES DOS SANTOS: 
1- Indica ao setor competente, que seja feita uma lombada na Av. Manoel Ribas, em 
frente ao auto Center, no sentido de diminuir a velocidade dos carros naquele trajeto; 
2- Indica seja colocado areia onde foi colocado os Parquinhos, principalmente o que 
foi colocado nos Patrimônios do Vaz e Imbaú; 
 
PEDIDO DO VEREADOR CLEILSON DA SILVA: 
1- Solicita o envio de ofício ao funcionário Paulo Sérgio da Silva, em agradecimento 
pelos serviços prestados no Bairro do Imbaú; 
 



 

Câmara Municipal de Congonhinhas 
    Rua: Oscar Pereira de Camargo, 396 – Centro – Fone: (43) 3554.1361- Cep: .86.320-000 – Congonhinhas – Pr. 

2 
 

PEDIDOS DO VEREADOR VALDINEI LUCA DA SILVA: 
1- Indica ao setor competente, para verificar o que está ocorrendo na Rua Hercílio 
Dias, nº 48, loteamento Alto Belo, em frente à residência do Sr. Edimar Aparecido da 
Cruz, sobre o asfalto que foi feito no local, está acumulando água de chuva na rua.   
2 - Indica que sejam patroladas e limpadas as caixas de retenção de água na estrada 
da propriedade do Sr.  Luiz da Bia até a propriedade do Sr. Odair José Sutil 
3- Indica que seja patrolada a estrada da propriedade do Adelídio até o início da 
estrada cascalhada sentido Banco da Terra Santa Marta. 
 
PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA 
1 - Indica que seja feita manutenção na estrada em frente ao Vitópolis, sentido ao 
Pico.  
2- Indica que seja feita manutenção na estrada da Pedra Amarela que tem alguns 
trechos que estão críticos e também manutenção na ponte saída de Santa Maria Rio 
do Peixe sentido Pedra Amarela. 
 
PEDIDOS DO VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO 
1 - Indica ao setor competente para que seja vista a possibilidade de manutenção das 
estradas do Banco da Terra Santa Marta com urgência;  
2 - Indica ao setor competente para que seja visto a possibilidade de adesivar os 
veículos oficiais com o brasão do Município e o nome da Secretaria que os mesmos 
estejam vinculados; 
3 - Ofício ao setor competente solicitando informações sobre o poço artesiano do 
Banco da Terra Santa Marta;  
 
PEDIDO DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES 
1 - Indica que seja providenciada a instalação de lâmpada na Rua Otacílio Sales 
próximo à residência n° 78, pois recentemente foi trocado o poste após queda de 
árvore na rede elétrica, mas não foi instalada a lâmpada; 
 


