
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18/04/2017. 

 

Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete, as dezenove horas, 

na sede da Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, sito à Rua: Oscar 

Pereira de Camargo, nº 396, realizou-se a presente sessão com a presença dos Srs. 

Vereadores: Ademar Alves Cardoso, Aparecido Renato Honório, Cleber Mariano da Silva, 

Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Ricardo Batista dos 

Santos, Valdinei Aparecido de Oliveira e Valdinei Luca da Silva. Foi realizada uma oração 

pelo Vereador Renato e lido o requerimento que o mesmo apresentou em 04/04/2017 

requerendo informações ao Senhor Prefeito solicitando cópia integral do processo de 

licitação para contratação emergencial de médicos plantonistas do Hospital; Cópia 

integral do Processo de Licitação para contratação de transporte terceirizados; além disso, 

requer informações sobre as empresas vencedoras, os quilômetros rodados e trajeto 

percorrido por todas elas; cópia integral do Processo de Licitação para contratação da 

empresa que presta atualmente serviços de sistema e serviços contábeis, o qual era 

anteriormente prestado pela empresa VISTA-SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-

ME; Documento com o descritivo completo desde 01/01/2017 contendo nome completo 

dos médicos que trabalham em regime estatutário e atendem no PSF, e contendo 

principalmente informações a respeito de suas respectivas carga horárias, escalas de 

horários e plantões, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se 

apreciação do PROJETO DE LEI Nº. 005/2017, que autoriza o Poder Executivo a 

confessar, parcelar e pagar dívida com a CODENOP- Consorcio Público Intermunicipal do 

Território Nordeste do Paraná, contraída entre os exercícios de 2013/2016 e dá outras 

providencias, o qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. 

Em seguida, passou-se apreciação do PROJETO DE LEI Nº. 006/2017, que autoriza o 

Poder Executivo a pagar e parcelar dívida com a COPEL - Companhia Paranaense de 

energia elétrica, contraída entre os períodos de agosto de 2016 a novembro de 2016 e dá 

outras providencias, o qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos 

regimentais. Após passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença 

de todos. Requereu envio dos seguintes ofícios à Prefeitura: solicitando com urgência 

cópia de todas as versões e alterações dos editais referentes ao PSS da Saúde e também 

solicitando alteração no edital do Agente de Endemias, sugerindo que seja feito por prova 

teórica e não de títulos, para que seja dada oportunidade do primeiro emprego aos jovens. 

Além disso reiterou os pedidos realizados ao Secretário Geraldo para a limpeza do 

Patrimônio do Santa Maria e também para o setor competente requerendo o reparo do 

muro da quadra também no Patrimônio do Santa Maria. Por fim, requer oficio pedindo 



informações a respeito do Processo Judicial de Cobrança de Dívida da Positivo contra o 

Município de Congonhinhas. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que disse 

não ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador 

Cleilson, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no 

momento. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de 

todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o 

Vereador Valdinei Luca, 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 fez indicação para que seja feito reparos a na estrada 

próxima ao Pico, que dá acesso ao Sitio do Sr. Dorvo, antiga estrada do café do Sr. Anizio, 

a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para sejam colocadas duas placas 

indicando RUA SEM SAÍDA na esquina da Rua Jorge Figueredo e na esquina da Rua São 

Paulo ambas que cruzam a Rua Manuel Antônio Paiva, a qual foi aprovada por 

unanimidade. E requereu envio de oficio ao Senhor Prefeito solicitando uma relação 

constando todas as dívidas deixadas pela gestão anterior. Após passou a palavra para o 

Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações 

para realizar no momento. O Senhor Presidente requereu envio de oficio ao IMPC 

requerendo cópia do relatório de auditoria e um relatório minucioso descrevendo todo o 

histórico da dívida, as confissões de dívida e os parcelamentos do IMPC. E não tendo mais 

nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, do que para constar a presente 

ata, que vai assinada pela advogada Karla de Fátima Yamashita, Sr. Presidente, 1º 

Secretário e demais vereadores. 


