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      13ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 04 DE MAIO DE 2021. 
  

PAUTA DO DIA: 

PROJETOS DE LEIS EM APRECIAÇÃO: 

Projeto de Lei Legislativo n° 003/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de 

terrenos baldios, estabelece as sanções aplicáveis, e dá outras providências. 

  

Projeto de Lei Executivo n° 013/2021, que ratifica as alterações realizadas no 
Estatuto/Contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território 
Nordeste do Paraná – CODENOP e dá outras providências.  
 
Projeto de Lei Executivo n° 014/2021, que ratifica os atos do Poder Executivo como 
Associado da Associação dos Municípios do Norte do Paraná - AMUNOP, bem como ratifica 
as alterações realizadas no Estatuto da referida Associação e dá outras providências.  
 
PROJETOS DE LEIS EM APRESENTAÇÃO: 
 
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° 016/2021, ratifica as alterações realizadas no Protocolo de 
Intenções e no Estatuto/Contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 
– CISNOP e dá outras providências. 
 
OFICÍOS/INDICAÇÕES: 

PEDIDO DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES 
1 – Ofício ao setor responsável solicitando que sejam encaminhados para a Câmara todos os 
atos normativos relacionados às orientações/regulamentações para utilização dos recursos 
destinados ao combate da epidemia do COVID-19 no município. 
 
PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA 
1 - Indica que sejam realizados reparos na estrada de acesso ao Assentamento Rosa 
Luxemburgo, antiga Fazenda Santa Rita. No trecho entre o porto de areia e outra estrada 
principal, nas proximidades da propriedade do Sr. João Paivinha. 
2 - Indica que seja feita manutenção na estrada que passa pela Cerâmica Dutra, sentido Água 
Branca, até na propriedade do Sr. Júlio Sera:  
3 - Ofício ao setor responsável solicitando que analise a possibilidade de disponibilizar o 
serviço de atendimento psicológico para atender as pessoas afetadas direta e indiretamente 
pela pandemia Covid-19; 
4 - Ofício para a Polícia Militar (Rotam) de Assaí e para o Exército Brasileiro (Tiro de Guerra) 
de Cornélio Procópio, solicitando apoio para auxiliar na fiscalização em relação a Covid-19 no 
município de Congonhinhas; 
5 - Ofício ao setor responsável municipal para desenvolver políticas públicas voltadas para o 
combate à violência contra a mulher, com o acompanhamento para os casos concretos por 
meio da assistência social e psicológico para as mulheres afetadas. 


