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

3ª ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021.
PAUTA DO DIA:
PROJETO DE LEI EM APRESENTAÇÃO:
(ALTERADO) - Projeto de Resolução nº. 002/2021 que dispõe sobre a alteração provisória
do local de funcionamento da Câmara Municipal de Congonhinhas – Estado do Paraná e dá
outras providencias.
Projeto de Lei 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.
OFÍCIOS/INDICAÇÕES:
PEDIDO DO VEREADOR CLEILSON DA SILVA:
1- Indica ao setor competente, que seja providenciado os serviços de sinalização das ruas de
nossa cidade (faixas, quebra-molas), depois dos reparos que foram feitos nos asfaltos.
PEDIDOS DO VEREADOR VALDINEI LUCA DA SILVA:
1- Indica ao setor competente, que seja feita a manutenção na estrada do Banco da Terra da
Fazenda Santa Marta, até a Fazenda Cristalina e passar o rolo compressor nos demais trechos;
2- Indica ainda, que seja cascalhada a estrada que inicia na ponte do Assentamento Carlos La
Marca, até a cidade onde houver necessidade.
PEDIDO DO VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO:
1- Solicita informações do setor competente, a respeito da Bomba d’água e dos canos para
instalar o poço artesiano do Patrimônio de Santa Maria.
PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA:
1-Solicita ao setor competente, para que seja providenciada uma tenda para acomodar as
pessoas que aguardam atendimento no Centro de Saúde, pois devido a Pandemia não é possível
aglomeração de pessoas e o espaço interno do Centro de Saúde é pequeno, sendo assim as
pessoas ficam aguardando atendimento em pé do lado fora e ficam expostas no tempo;
2-Indica para que sejam providenciadas lixeiras coletivas, para atender as comunidades rurais
(assentamentos e bancos da terra).
3- Solicita informações ao Setor de Tributação:
a) Sobre a administração do Cemitério Municipal, quais são os valores das taxas cobradas e
citar detalhadamente quais são os serviços que estão inclusos na taxa de sepultamento;
b) Sobre a questão da fiscalização dos vendedores ambulantes no Município de Congonhinhas,
como está sendo realizada a fiscalização desses vendedores;
c) Sobre a relação de contribuintes que se enquadram no REFIS e seus respectivos débitos junto
ao município de Congonhinhas, que seja discriminado detalhadamente essas informações;
PEDIDO DO VEREADOR CHESE MARCOLINO SIMÕES:
1- Solicita informações ao setor competente, a respeito da instalação dos “Parquinhos”
adquiridos ano passado, se tem uma previsão para serem instalados e em quais locais,
patrimônios serão distribuídos.
PEDIDO DO VEREADOR JOELGLERSON RICARDO DE LIMA:
1- Indica ao Sr. Prefeito, que seja providenciada uma proteção no aterro, localizado na Rua:
Frei Demétrio, nas proximidades da CMEI Criança Esperança.

