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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 13 DE ABRIL DE 2021. 

 PAUTA DO DIA: 

PROJETOS DE LEIS EM APRECIAÇÃO: 

Projeto de Lei Executivo nº 006/2021, que autoriza o Município de Congonhinhas a 
participar do Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná. 
 
Projeto de Lei Executivo nº 005/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
em termo de cessão de uso de maquinários, equipamentos, implementos agrícolas, 
bens móveis e imóveis às associações do Município e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Executivo nº 011/2021, que altera o disposto no caput do artigo 1º, 
bem como altera e revoga o § 2º, ambos do artigo 3º, da Lei Municipal nº 797/2013 e 
dá outras providências. 
 

Projeto de Lei Executivo n° 012/2021, que regulamenta a medida administrativa 
acautelatória de interesse público, de interdição de estabelecimentos que vierem a 
infringir as medidas sanitárias preventivas regulamentadas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus – Covid- 19 e dá 
outras providências. 
 
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.  
 
REQUERIMENTO: 

O Vereador Lucimar Ângelo de Lima, Requer do Sr. Prefeito, informações sobre o 
Programa Academia da Saúde: por qual motivo a academia não está funcionando, se 
for por ter Contrato vigente com os profissionais que prestam serviços, o que levou 
não renovar o contrato desses profissionais, e se tem previsão de contratar os 
profissionais necessários para atender novamente nossa população que tanto 
necessita do atendimento? 
 
OFICÍOS/INDICAÇÕES: 

PEDIDOS DO VEREADOR CHELSE MARCOLINO SIMÕES 
1 - Indica que seja feita manutenção na estrada da Serra do Patrimônio Nossa 
Senhora do Carmo, em que a mesma é linha de transporte escolar, pois têm 
produtores de leite que precisam escoar sua produção e estão encontrando 
dificuldades devido à falta de manutenção da estrada.  
2 - Ofício solicitando cópia do cronograma de execução da reforma da Quadra do Vaz 
e o ordem de serviço emitida referente a este contrato. 
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PEDIDOS DO VEREADOR LUCIMAR ANGELO DE LIMA 
1- Indica que o Sr. Prefeito analise a possibilidade de conceder isenção de Alvará e 
isenção de IPTU para os comerciantes por pelo menos dois anos, devido as 
dificuldades enfrentadas em função da pandemia. 
2- Indica aos responsáveis para que seja feita manutenção e limpeza no Cemitério 
Municipal, principalmente a pintura da parte de frente com a Avenida Manoel Ribas e 
providenciar uma placa específica com o contato do coveiro.  
3- Indica ao setor responsável, para que assim que possível, pelo menos duas vezes 
por semana seja lavada a Av. Manoel Ribas. 
 
PEDIDOS DO VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO 
1 – Indica que sejam feitas manutenções nas tampas de bueiros das Ruas Pintassilgo 
e Canário, e também que sejam trocadas lâmpadas na Rua Pintassilgo, no Conjunto 
Habitacional Camilo Scussel;  
2 - Ofícios ao Conselho dos Pastores do Munícipio, ao Padre Wellerson e ao 
representante do MST no município, parabenizando-os pela arrecadação e doação de 
cestas básicas para famílias carentes do município;  
 


