
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/06/2021. 

 

            Aos oito dias 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. Os vereadores Chelse Marcolino Simões, Lucimar 

Angelo de Lima, Juares Gabriel Mariano, Joelglerson Ricardo de Lima, Everton Carlos 

Machado, Nilson Rodrigues dos Santos e Valdinei Luca da Silva fizeram requerimento 

ao Prefeito solicitando informações sobre a aquisição e distribuição de cestas básicas 

no munícipio de Congonhinhas: “1 - Chegaram cestas básicas em Congonhinhas? Se 

sim, em qual data, e qual quantidade? 2 – Quais são os itens que compõem cada 

cesta básica e a quantidade de cada item por cesta? 3 – As cestas básicas foram 

adquiridas com recursos próprios ou foi benefício do Governo Estadual ou Federal? 4 

– Qual critério utilizado para distribuir as cestas básicas? 5 – Quantas cestas básicas 

já foram distribuídas para a população?”, o qual foi aprovado por unanimidade em 

votação única. Passou-se a apreciação e votação dos seguintes projetos: 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 obteve pareceres favoráveis de todas as comissões e foi 

DESAPROVADO por 5 votos contrários (Valdinei, Everton, Juares, Lucimar e Chelse) 

a 3 votos favoráveis (Cleilson, Nilson e Joelglerson). PROJETO DE LEI EXECUTIVO 

N° 022/2021, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, o qual 

obteve pareceres favoráveis de todas as comissões e foi aprovado por unanimidade 

em votação única. Após passou a palavra para o Vereador Cleison, que agradeceu 

a presença de todos e fez indicação para que seja feito o empedramento com urgência 

na estrada principal do Banco da Terra Santa Marta, no trecho que foi feita 

recentemente a readequação da estrada, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 disse não ter indicações 



para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador Juares, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitos 

reparos/melhorias no trecho da estrada que passa pela igrejinha do São Benedito e 

que faz a ligação entre o Bairro São Benedito e o Assentamento Rosa Luxemburgo, 

por onde trafegam caminhões que transportam produção de leite, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 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 fez as 

seguintes indicações: que seja providenciada assim que for possível, redutores de 

velocidade (pista elevada) em frente aos Colégios José Domingues da Costa (JDC) e 

Prof. Aídes Nunes da Silva, nas escolas João Canedo da Silva, Anazareth Nunes 

Ferraz, CMEI Ana Lopo Canet e indica aos responsáveis para cobrar a empresa que 

ganhou a licitação da bomba d'água do Assentamento Rouximim, para fazer entrega 

da bomba o mais rápido possível, pois tem pessoas que estão com falta de água, as 

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

Joelglerson, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: ao 

setor competente que sejam feitos reparos/troca das lâmpadas da Praça Central, e de 

várias outras ruas da cidade que se faça necessário e indica ao setor competente que 

análise a possibilidade de fazer uma quebra-molas na Rua Moises Lupion no 

Patrimônio do Vaz, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após, passou a 

palavra para o Vereador Chelse, que agradeceu a presença de todos e fez as 

seguintes indicações: que sejam incluídos no projeto de continuidade de instalação 

das lâmpadas de LED, as que faltam ser trocadas no Patrimônio Nossa Senhora do 

Carmo e São Francisco do Imbaú e indica que seja feita aquisição de lixeiras, com 

planejamento na distribuição para instalação tanto na cidade quanto nos patrimônios, 

as quais foram aprovadas por unanimidade. 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. 


