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36ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A REALIZAR-SE EM 19 NOVEMBRO DE 2019. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROJETOS DE LEI EM APRECIAÇÃO: 

 

PROJETO DE LEI Nº 021/2019, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Congonhinhas, para o Exercício financeiro de 2020 – Lei Orçamentária Municipal; 

 

PROJETO DE LEI EM APRESENTAÇÃO: 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2019, que autoriza a Câmara Municipal de 

Congonhinhas, a firmar convênio com as Empresas Personal Net Tecnologia de Informações Ltda. E 

Max Benefícios Representações Eireli, e dá outras providências; 

 

PROJETO DE LEI Nº 024/2019, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar. 

 

OFÍCIOS/INDICAÇÕES: 

 

VEREADOR VALDINEI LUCA DA SILVA: 

1- Solicita o envio de ofício ao Sr. Paulo Sérgio da Silva, agradecendo pelos serviços realizados no 

Bairro do Marabá. 

 

VEREADOR CLEILSON DA SILVA: 

1- Solicita o envio de ofício a Sanepar, para que seja visto a possibilidade de aumentar o fornecimento 

de água para os Conjuntos Hab. localizados na Vila Rodeio, pois está havendo muita reclamação por 

parte dos moradores que lá residem, que a água está ficando muito fraca não está dando conta da 

demanda, haja visto, ter aumentando o número de casas no citado local, e a caixa d’água não está 

sendo suficiente, então que procure melhorar, para que todos sejam atendidos; 

2- Solicita o envio de ofício ao Secretário do setor de Saúde, para que informe se há a possibilidade 

de incorporar nesse Convênio que estão sendo feitas as   Próteses Dentárias, para fazer também a 

Ponte Dentária Móvel, para aquelas pessoas que necessitam deste serviço. 

 

VEREADOR APARECIDO RENATO HONÓRIO: 

1- Indica ao setor competente que seja feito manutenções na estrada do Santa Terezinha, atendendo 

a pedido dos moradores do local, pois o local está em péssimas condições de uso; 

2- Indica seja feito reparos na iluminação da Rua: Pintassilgo, no Conjunto Hab. Camilo Scussel, 

sendo a rua em frente ao antigo Pátio da Prefeitura, atendendo a pedido dos moradores do local, que 

já solicitaram a mais ou menos um mês e nada foi feito; 

 

VEREADOR CLEBER MARIANO DA SILVA: 

1- Indica ao Sr. Prefeito, para que seja visto a possibilidade da implantação de um Parquinho para as 

crianças, ao lado do Polo UAB de nossa cidade, atendendo a pedido da população; 

2- Indica ao setor competente, que seja providenciado a reforma da cerca que se encontra aos 

fundos do CMEI Ana Lopo Canet, pois está havendo entrada de pessoas nos períodos quando não 

há aula nas dependências da mesma. 


