
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/03/2021. 

 

            Aos dezesseis dias do mês de março 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 fizeram uma oração. Na sequência, a Comissão de Finanças e Orçamentos 

apresentou parecer sobre as contas do executivo de 2015, que obteve Parecer Prévio 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº. 458/2020 – Tribunal Pleno contido nos 

autos nº. 337299/2019, de responsabilidade do Senhor Jose Olegário Ribeiro Lopes 

– ano 2015 e emitiu PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021, que 

dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal, referente ao 

Exercício Financeiro de 2015, e dá outras providências, o qual será votado em 

06/04/2021, as 19 horas na sede da Câmara Municipal. O responsável pelas contas 

será devidamente notificado para exercer contraditório e ampla defesa. Em seguida, 

tendo em vista o recebimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná nº. 736/2020 – Tribunal Pleno contido nos autos nº. 268874/2020 – Segunda 

Câmara, de responsabilidade do Senhor Valdinei Aparecido de Oliveira – ano 2019 - 

do qual foram distribuídas cópias a todos os vereadores na data de hoje conforme 

artigo 202 do Regimento Interno, neste ato, envia para parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamentos. As votações serão realizadas com voto aberto. Após passou 

a palavra para o Vereador Cleison, que agradeceu a presença de todos e requereu 

o envio de ofício ao Sr. Prefeito, solicitando informações sobre o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), em que fase se encontra a parte de documentação, 

se o Processo Licitatório já foi concluído, se já foi enviado para o Governo Estadual, 

pois já estamos caminhando para o final do mês de março, e necessitamos saber 

como que se encontra este processo. 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 oficio ao setor competente, que informe a 

respeito dos recursos que vieram para o combate do Covid-19, e o valor que foi gasto 

até agora destes recursos, especificando as ações realizadas e fez indicação para 



que seja vista a possibilidade de se fazer a perfuração de um Poço Artesiano, no 

Bairro dos Baianos, pois o bairro vem a tempos sofrendo tempos com a falta de água 

no referido local, o qual foi aprovado por unanimidade. 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 

requereu envio de oficio ao setor responsável para que disponibilizem a Máquina 

Retroescavadeira para fazer limpeza da saída de água da represa do Sr. Tiago, do 

Banco da Terra da Fazenda Congonhinhas, lote 70. Também realizou as seguintes 

indicações: aos responsáveis para que seja disponibilizado no Viveiro Municipal, 

mudas de árvores nativas para reflorestamento e para que seja disponibilizado mudas 

de árvores para serem plantadas na cidade e também que seja realizada manutenção 

da Rua Ernesto Vilas Boas, nas proximidades da pracinha da Vila Rodeio, pois tem 

ficado água parada quando chove, 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 seja feito os serviços de roçagem do mato, 

nas ruas do Conjunto Habitacional Benedito Salles do Nascimento, a qual foi aprovada 

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

presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. 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. 

 

 


