
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/06/2021. 

 

            No primeiro dia do mês de junho 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. Passou-se a apreciação e votação dos seguintes 

projetos: 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, o qual 

obteve pareceres favoráveis de todas as comissões e foi desaprovado por 7 votos 

(Cleilson, Valdinei, Everton, Juares, Nilson, Lucimar e Joelglerson) a 2 votos (Chelse 

e Ademar). 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, o qual se mantem nas comissões 

aguardando resposta de oficio. PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 018/2021, 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, o qual após pedido 

do autor do projeto, retornou a pauta. Os vereadores requereram envio de oficio à 

Diretora da Apae para explicações sobre o projeto. 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 disse não ter indicações para realizar no momento. 

Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos 

e requereu envio de ofício ao setor responsável solicitando informações sobre a 

instalação de lombadas no município, se há algum projeto a respeito, tendo em vista 

alguns pedidos da população principalmente na Av. Duque de Caxias e na Rua Santo 

Antônio. 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 requereu envio de 

ofício ao Sr. Prefeito para que estude possibilidade para adquirir um trator para 

atender aos produtores do Bairro do Areião. Após passou a palavra para o Vereador 

Lucimar, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: que seja 

providenciada assim que for possível, um redutor de velocidade (pista elevada) e 

sinalização de área escolar em frente ao CMEI Criança Esperança (pré-escola); ao 

setor responsável que havendo possibilidade fazer manutenção na estrada do Sr. 

Serginho, é o segundo lote do lado esquerdo da estrada no Assentamento Houchimim; 

ao setor responsável para analisar a viabilidade de fazer uma reforma geral no 

Necrotério do Cemitério Municipal, principalmente na cobertura; aos responsáveis 

para analisar a possibilidade de construir um ossuário no Cemitério Municipal, as quais 

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

Joelglerson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao setor competente 

que sejam feitos reparos no asfalto da rua Anatalício Rodrigues Simões, a qual foi 

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

agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: ao setor responsável 

que sejam divulgados os números de vacinados de COVID-19, apresentando a 

porcentagem da nossa população que já foi imunizada e que seja realizado um 

trabalho social com distribuição de cestas básicas, com divulgação do protocolo para 

ser beneficiado, frente aos contaminados na pandemia e a sociedade em geral que 

necessitar desse auxilio, as quais foram aprovadas por unanimidade. Requereu ainda 

envio de oficio ao setor responsável solicitando informações a respeito do contrato 

para pavimentação asfáltica da Vila Ribeiro, se já foi emitido ordem de serviço e 

demais informações a respeito que a administração julgue necessário para população. 

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. 


