
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02/05/2017. 

 

Aos dois dias do mês de maio 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 ausente Valdinei Luca da Silva. Foi realizada uma oração pelo 

Senhor Presidente e realizado um minuto de silencio pelo falecimento do Senhor Orminio 

Luiz da Silva. Foi realizado a leitura do expediente pela Secretária. Na sequência, passou-

se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI Nº. 002/2017, que altera a Lei Municipal 

nº. 770/2012, a Lei Municipal 887/2014, revoga o parágrafo 3º da Lei Municipal nº. 

822/2013, altera a Lei Municipal nº. 924/2015, altera a Lei Municipal nº. 713/2011 e a 

Lei Municipal 528/2007 e da outras providencias. Os pareceres das Comissões de 

Redação, Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamentos foi oral e favorável, o qual foi 

aprovado por unanimidade. Após, passou-se apreciação e votação 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, os pareceres das Comissões 

de Redação, Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamentos foi oral e favorável, o qual 

foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se apreciação e votação 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, Os pareceres das Comissões de 

Redação, Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamentos foi oral e favorável, o qual foi 

aprovado por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Renato, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja realizado com urgência a 

manutenção da cabeça da ponte principal da entrada do Santa Maria pois a população 

está reclamando, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

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

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

dos seguintes ofícios: ao setor competente solicitando reparos no muro do Cemitério 

Municipal e também à Prefeitura solicitando informações a respeito de quem está 

exercendo a função de Contador desde 31/03/2017 e como estão sendo realizados os 

pagamentos deste serviço, visto que o Sindicato do Servidores está solicitando 

documentos e há alegação de que não há contador para fornece-los. Após passou a 



palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e reiterou os 

pedidos realizados anteriormente para que seja efetuada a limpeza dos bueiros da Rua 

Paulo Landgraff. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a 

presença de todos e faz indicação para que providencie a instalação de um quebra-molas, 

na Rua Dr. Davi Xavier da Silva, mais precisamente na esquina com o Centro 

Odontológico, para segurar a vazão de água que desce da Rua Manoel Antonio de Paiva 

em dias de chuva, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e faz indicação para que sejam feitos 

reparos no cruzamento da Rua Expedito Pardo Vianna com a Rua Francisco Dorival 

Nunes Silva e solicita ao Secretário de Serviços Públicos para que sejam realizados sérvios 

de limpeza na Vila Rural, as quais foram aprovadas por unanimidade. E requereu envio 

de oficio ao Deputado Alex Cazzianni manifestando que os vereadores da situação de 

Congonhinhas são contrários a aprovação da Reforma Trabalhista. 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. 

 

 


