
15ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/05/2019. 

 

         Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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: Aparecido Renato Honório, Ademar Alves Cardoso, Cleber Mariano 

da Silva, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, Livercino Domingues, Ricardo Batista 

dos Santos, Valdinei Luca da Silva e ausente José Fidelis da Silva. Foram realizadas uma 

oração pelos presentes e a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência, 

apresentou-se os seguintes requerimentos: os vereadores Cleber Mariano da Silva, 

Everton Carlos Machado, Livercino Domingues e Valdinei Luca da Silva requerem ao o 

Executivo Municipal envie a esta Casa de Leis: Cópias do Diário de Bordo do veículo 

Strada da Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 01/01/2019 até a presente data, 

contendo: a quilometragem inicial e final do período, as datas e os destinos das viagens e 

também as justificativas das mesmas; os vereadores Cleber Mariano da Silva, Cleilson da 

Silva, Everton Carlos Machado, Livercino Domingues, Ricardo Batista dos Santos e 

Valdinei Luca da Silva requerem ao Executivo Municipal que envie a esta Casa de Leis: 

Cópia do contrato celebrado entre a empresa Expresso Nordeste, de Campo Mourão, e o 

Município de Congonhinhas, para aquisição de 02 (dois) ônibus para transportar os 

estudantes para Cornélio Procópio, e que também seja informado de quem é a 

responsabilidade da manutenção dos ônibus, estando dentro do prazo de garantia e por 

fim, os vereadores Ademar Alves Cardoso, Aparecido Renato Honório e José Fidélis da 

Silva requerem: Cópias de comprovantes detalhados de gastos com combustíveis e óleos 

no setor de Obras e Viação, e também no setor da Educação, e relatórios sobre os 

trabalhos realizados pelos citados setores no período de agosto 2018 a abril de 2019; 

Cópias de comprovantes detalhados de gastos com o fornecimento de cestas básicas pela 

Ação Social Municipal, e também cópias dos relatórios de visitas técnicas às famílias 

atendidas no período de agosto 2018 a abril 2019; Cópias de comprovantes de gastos 

detalhados de Diárias do Prefeito, no período de julho de 2018 a abril de 2019, com 

justificativas e documentos sobre benefícios trazidos para o Município. E se existiram 

gastos com refeições e outros, além de diárias pagos ao Executivo, enviar cópias destes 

também. Todos os 3 (três) requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, 



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

requereu envio dos seguintes ofícios: ao Prefeito e à Secretária de Educação do Município 

solicitando que seja informado a essa Casa de Leis se foi realizado TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público sobre a reforma da Creche do 

Patrimônio Santa Maria, e que também seja informado sobre a quantidade de vagas na 

Creche da Cidade, e ao Diretor da Escola Estadual do Patrimônio Santa Maria, João Luís 

Friedrich solicitando informações sobre o andamento dos cursos e a implantação do 

Colégio Agrícola no Patrimônio, pois a população aguarda ansiosa por esses cursos 

novos, essa grande conquista, que trará oportunidades aos nossos jovens. Após, passou a 

palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e 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 

fez indicação ao Prefeito que seja aumentada (dobrada) a contrapartida Extra Cota do 

Município em relação à compra de medicamentos para o Setor da Saúde, de R$25.00,00 

para R$50.00,00, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Livercino, 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 que sejam feitos serviços de limpezas nos 

Patrimônios Santa Maria e Vitópolis, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a 

palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e disse não 

ter indicações para realizar no momento. 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.  


