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15ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 18 DE MAIO DE 2021.
PAUTA DO DIA:
PROJETOS DE LEIS EM APRESENTAÇÃO:
Projeto de Lei Executivo n° 017/2021 que autoriza o Poder Executivo a adimplir e
parcelar o saldo devedor existente junto à Associação dos Municípios do Norte do
Paraná – AMUNOP, contraído entre o período de janeiro de 2019 a abril de 2021 e dá
outras providências.
Projeto de Lei Executivo n° 019/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a
realizar Processo Seletivo Simplificado – PSS, para contratação por tempo
determinado, por excepcional interesse público, profissionais de saúde, para atuarem
no enfrentamento à Covid-19 e agente administrativo para fins de reposições
decorrentes de vacâncias, com vistas a atender as repartições públicas e dá outras
providências.
PROJETOS DE LEIS EM APRECIAÇÃO:
Projeto de Lei Executivo n° 015/2021, que altera as disposições legais contidas nos
artigos 238 a 289 da Lei Municipal nº. 300/2001 (Estatuto do Regime Jurídico dos
Servidores do Município de Congonhinhas), que regulamentam o
Processo
Administrativo Disciplinar, a Sindicância e demais atos processuais.
Projeto de Lei Executivo n° 018/202, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
firmar Termo de Fomento com a entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE, de Congonhinhas, Paraná, para o repasse de recursos do
FUNDEB e dá outras providências.
MOÇÃO DE APOIO
Vereador Lucimar Angelo de Lima – Moção de Apoio à iniciativa da Bancada
Paranaense na Câmara dos Deputados (deputados federais senadores
paranaenses), coordenada pelo Deputado Federal Toninho Wandscheer (PROS),
para a liberação de R$ 10 milhões em emenda impositiva para garantir a continuidade
da pesquisa da vacina de Covid-19 da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
REQUERIMENTO
Vereador Chelse Marcolino Simões – Requerimento ao Prefeito com
questionamentos a respeito dos Assentamentos existentes no Município, o que
envolve a questão das regularizações, bem como as titularizações; - Em qual fase /
situação está à regularização/ titularização? - Quais as pendências para regularizar
as situações? - Dentre todos os assentamentos, qual a situação de cada um? - E a
questão de um responsável específico para tratar sobre as demandas de todas as
questões que envolvem esse tema, será designada uma pessoa para responder?
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OFÍCIOS/INDICAÇÕES:
Vereador Chelse Marcolino Simões
1- Ofício ao setor responsável solicitando informações sobre a situação que se
encontram as seguintes obras de reforma/construção: - Do CMEI Ana Lopo Canet
(creche da cidade); Da reforma da quadra do Patrimônio do Váz; E da construção da
arena poliesportiva na Vila Sapo
Vereador Joelglerson Ricardo de Lima.
1 - Indica ao setor competente que sejam feitas melhorias na rua William Durães
Freire, (asfalto ou calçamento com pedras irregulares) e também na saída para o
Banco da Terra Fazenda Congonhinhas até a propriedade da professora Irene.
2 - Indica ao senhor Prefeito que sejam feitas melhorias na Praça próximo a Escola
Anazareth Nunes Ferraz.
Vereador Lucimar Angelo de Lima
1- Indica que o setor responsável organize melhor e passe qual é a programação das
coletas do lixo reciclável no município como um todo;
2- Ofício solicitando que o setor responsável pela merenda escolar, informe sobre o
recurso que é repassado para o município e que estude a possibilidade de adquirir a
merenda escolar e montar kits para distribuir para as famílias dos alunos durante o
período da pandemia;
3- Ofício ao setor responsável solicitando informações sobre a compra direta. Se está
ocorrendo as compras e qual destino está dando para os alimentos comprados? E
caso não está comprando, para qual finalidade está usando o recurso que era
destinado para tal finalidade?
4- Indica ao setor responsável que faça manutenção na iluminação do Cemitério
Municipal;
5- Indica ao setor responsável, que assim que for possível, fazer cascalhamento na
estrada dentro do Banco da Terra da Fazenda Santa Marta, no trecho próximo à sede,
sentido ao sítio da senhora Vina e mais 4 produtores.
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