
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/04/2021. 

 

            Aos treze dias do mês de abril 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, Juares 

Gabriel Mariano, Lucimar Angelo de Lima, Nilson Rodrigues dos Santos, Valdinei Luca da 

Silva e ausente Joelglerson Ricardo de Lima. Os presentes realizaram uma oração. Na 

sequência, passou-se a apreciação e votação dos seguintes projetos: 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, o qual 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 obteve pareceres 

favoráveis de todas as comissões, e foi aprovado por 6 votos favoráveis, sendo contrário 

vereador Chelse. 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, o qual segue nas comissões para cumprimento dos prazos 

regimentais. 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, o qual obteve pareceres  favoráveis de todas as comissões, e foi reprovado por 

5 votos (Valdinei, Everton, Juares, Lucimar e Chelse) votos a 2 votos( Cleilson e Nilson).  Em 

seguida, o Vereador Lucimar apresentou requerimento solicitando ao Sr. Prefeito, 

informações sobre o Programa Academia da Saúde: “por qual motivo a academia não está 

funcionando, se for por não 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?”, o qual foi aprovado por unanimidade. Após passou a palavra ao Vereador 

Cleilson 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 fez as seguintes indicações: que 

sejam feitas manutenções nas tampas de bueiros das Ruas Pintassilgo e Canário, e também 

que sejam trocadas lâmpadas na Rua Pintassilgo, no Conjunto Habitacional Camilo Scussel, 



as quais foram aprovadas por unanimidade. E também solicitou envio de ofícios ao Conselho 

dos Pastores do Munícipio, ao Padre Wellerson e ao representante do MST no município, 

parabenizando-os pela arrecadação e doação de cestas básicas para famílias carentes do 

município. 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: a o Sr. Prefeito analise a possibilidade de 

conceder isenção de Alvará e isenção de IPTU para os comerciantes por pelo menos dois 

anos, devido as dificuldades enfrentadas em função da pandemia; aos responsáveis para que 

seja feita manutenção e limpeza no Cemitério Municipal, principalmente a pintura da parte de 

frente com a Avenida Manoel Ribas e providenciar uma placa específica com o contato do 

coveiro e ao setor responsável, para que assim que possível, pelo menos duas vezes por 

semana seja lavada a Av. Manoel Ribas, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após, 

passou a palavra para o Vereador Chelse, que agradeceu a presença de todos e indicação 

para que seja feita manutenção na estrada da Serra do Patrimônio Nossa Senhora do Carmo, 

em que a mesma é linha de transporte escolar, pois têm produtores de leite que precisam 

escoar sua produção e estão encontrando dificuldades devido à falta de manutenção da 

estrada, a qual foi aprovada por unanimidade. E por fim, requereu envio de ofício solicitando 

cópia do cronograma de execução da reforma da Quadra do Vaz e o ordem de serviço emitida 

referente a este contrato. 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. 


