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  17ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 01 DE JUNHO DE 2021. 
 

PAUTA DO DIA: 
 

PROJETOS DE LEIS EM APRECIAÇÃO: 
 
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. 
 
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.  
 
OFÍCIOS/INDICAÇÕES: 
Vereador Chelse Marcolino Simões 
1 – Indica ao setor responsável que sejam divulgados os números de vacinados de 
COVID-19, apresentando a porcentagem da nossa população que já foi imunizada.  
2 – Indica 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. 
3 – Ofício 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.  
 
Vereador Everton Carlos Machado.  
1 – 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. 
 
Vereador Joelglerson Ricardo de Lima. 
1 – Indica ao setor competente que sejam feitos reparos no asfalto da rua Anatalício 
Rodrigues.  
 
Vereador Lucimar Angelo de Lima. 
1- Indica 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); 
2- Indica 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; 
3- Indica ao setor responsável para analisar a viabilidade de fazer uma reforma geral no 
Necrotério do Cemitério Municipal, principalmente na cobertura; 
4- Indica para os responsáveis analisar a possibilidade de construir um ossuário no 
Cemitério Municipal; 
 
Vereador Nilson Rodrigues dos Santos. 
1 - Ofício ao Sr. Prefeito para que estude possibilidade para adquirir um trator para atender 
aos produtores do Bairro do Areião.  


