
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/05/2018 

 

No oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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. Foram realizados uma oração pelo senhor Presidente, um minuto de 

silencio pelos falecimentos ocorridos no Município e a leitura do expediente pela senhora 

secretária. Após passou-se a apreciação PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 008/2018 que 

autoriza o Poder Executivo a pagar dívidas remanescentes junto a Casa Lar Menino Jesus, 

referente aos meses de janeiro de 2017 até abril de 2018 e dá outras providências, o qual 

recebeu pareceres desfavoráveis de todas as comissões, seguindo os pareceres jurídicos e 

contábeis apresentados no dia 25/04/2018, motivo pelo qual, foi retirado de pauta conforme 

disposições regimentais. E apreciação do PROJETO DE DO LEGISLATIVO Nº 003/2018 que 

dispõe e Regulamenta sobre a necessidade de concessão de Licença Ambiental e Alvará 

Sonoro para a realização de Paredão de Som ou Campeonatos Sonoros e dá outras 

providências, sobre o qual diante do consenso dos vereadores, o Vereador Ricardo ofereceu a 

seguinte emenda:  

“Artigo 5º. O descumprimento das normas acima implica em multa no valor de 10 salários 

mínimos, o qual será destinado às escolas públicas e entidades filantrópicas municipais 

além da responsabilização civil e criminal do responsável pelo evento”. 

O projeto contendo a emenda, volta para as comissões para emissão de pareceres. Após 

passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos, fez indicação 

ao Prefeito para que sejam colocados os nomes de ruas de nosso município em homenagem 

aos seguintes munícipes: Senhor Antônio Macedo (Antônio Padre), Senhor Antônio Lopes Daniel 

(Professor Toninho) e Senhor Antônio Moreira dos Santos (Foto Moreira), a qual foi aprovada 

por unanimidade e requereu envio de oficio à COPEL solicitando informações sobre o incidente 

envolvendo o veículo do município de Congonhinhas que ocasionou a queda de fios de 

eletricidade e se este fato originou custos para o município. Após passou a palavra para o 

Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e não realizou indicações. Após passou 

a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de 

oficio ao Prefeito solicitando informações sobre seu pedido realizado em sessão no dia 

20/02/2018, enviado pelo oficio n° 016/2018, no qual solicitava que fosse alterada a Lei 

municipal n° 959/2016, sobre a hora/maquina, para serviços a particulares no Município, se o 



setor competente possui alguma posição sobre este assunto. Após passou a palavra para o 

Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam 

patroladas as estradas e carreadores dos cafeicultores do Bairro Areião, em caráter de urgência, 

em razão de ser o período de colheita de café, a qual foi aprovada por unanimidade e requereu 

envio de oficio à Secretaria de Saúde solicitando informações sobre o convênio da Sanepar para 

o fornecimento água do Imbaú, se foi feito um aditivo no convênio, ou se foi perdido o convênio. 

Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e 

fez indicação para que a Secretaria de Saúde Municipal, veja a possibilidade de providenciar 

mais um atendente na farmácia municipal, pois são muitos pacientes e somente uma funcionária 

não dá conta de atender a todos, ocasionando assim demora no atendimento, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a 

presença de todos e fez indicação ao Prefeito para que analise a possibilidade de se fazer 

estacionamentos 45° (graus) na Praça Júlio Pedro Ferreira e na Praça Nossa Senhora 

Aparecida, a pedido dos comerciantes e feirantes, a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e fez indicação 

para que à Secretaria de Limpeza e Serviços Públicos para que realize a limpeza com urgência 

no Patrimônio do Santa Maria do Rio do Peixe, a qual foi aprovada por unanimidade. Também 

juntamente com os vereadores Valdinei Aparecido de Oliveira, Everton Carlos Machado, Valdinei 

Luca da Silva e José Fidélis da Silva, fizeram indicação ao prefeito para que sejam 

providenciados parquinhos com brinquedos para os CMEIs do município (Criança Esperança, do 

Patrimônio do Váz e do Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe) e que também seja reformado 

o do CMEI Ana Lopo Canet, a qual foi aprovada por unanimidade. Por fim, o mesmo requereu 

envio de oficio à Senhora Jôse Maria de Oliveira (auxiliar odontológico) agradecendo e 

parabenizando pelos anos de dedicação e profissionalismo, que exerceu em nossa cidade, um 

belíssimo trabalho, e com votos que possa usufruir plenamente dessa nova etapa que inicia com 

sua aposentadoria. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a 

presença de todos e não fez indicações. 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.  

 


