
17ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/06/2019. 

 

         Aos quatro dias do mês de junho 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, José Fidelis da Silva, Livercino 

Domingues, Ricardo Batista dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Foram realizadas uma 

oração pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município e 

a leitura do expediente pela senhora secretária. Em seguida, passou-se a apreciação do 

requerimento realizado pelos vereadores Cleber Mariano da Silva, Everton Carlos 

Machado, Livercino Domingues, Valdinei Luca da Silva, Ricardo Batista dos Santos, 

Cleilson da Silva, José Fidélis da Silva, Ademar Alves Cardoso e Aparecido Renato 

Honório, o qual solicita que sejam enviados pela Prefeitura os seguintes documentos 

referentes aos últimos 10 anos: todos os gastos com diárias, tanto dos Prefeitos, Vice-

Prefeitos, Cargos Comissionados e Advogados; Reembolsos e gastos de combustíveis na 

Secretaria de Obras, e também o diário de bordo dos maquinários desta Secretaria; 

Gastos com pneus, o qual foi aprovado por unanimidade. Após, passou a palavra para o 

Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: para 

que sejam colocados com urgência Internet e telefone fixo na Creche do Patrimônio Santa 

Maria, pois caso alguma criança ou funcionário passar mal ou precisar de algo com 

urgência a escola não dispõe de nenhum meio de comunicação e também para que sejam 

instaladas guaritas no conjunto Habitacional Benedito Salles do Nascimento, para proteger 

os alunos que aguardam transporte escolar em dias de chuvas, pois essa situação tem 

causado transtornos, as quais foram aprovadas por unanimidade. Por fim, requer envio de 

oficio ao DER de Ibaiti informando sobre o Radar desligado na Curva da Biquinha e 

solicitando para que seja feita a manutenção urgente. 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 fez indicação para que o Senhor Prefeito analise a possibilidade de 

isentar o pagamento do IPTU em 2019, dos moradores do Conjunto Habitacional Benedito 

Salles do Nascimento, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 



Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao Prefeito que 

analise a possibilidade de fazer ligação da saída da estrada dos Valérios com a estrada do 

Patrimônio do Váz, na chegada do asfalto, justificando que esta saída não permite 

visibilidade para os caminhões que fazem safra de grãos, a qual foi aprovada por 

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

presença de todos e fez indicação ao setor competente para que sejam feitos serviços de 

cascalhamento na Estrada do Assentamento Santa Rita, passando pela estrada da 

propriedade do Sr. Nenzinho até a estrada do Sitio do Sr. Maguila, pois o acesso pela 

ponte está ruim, aproveitando que os maquinários da prefeitura já se encontram nas 

proximidades, a qual foi aprovada por unanimidade. Requereu também envio de oficio ao 

Deputado Federal Enio Verri, agradecendo pela Emenda concedida no valor de 

R$250.000,00, destinada para o setor da Saúde do município. Após passou a palavra para 

o Vereador Livercino, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja 

providenciado algum tipo de proteção (alambrado ou grade), em volta do Centro de Saúde 

e Centro Odontológico, com objetivos de evitar depredações nos locais citados, reiterando 

pedido já realizado anteriormente em sessão do dia 21/08/2018, a qual foi aprovada por 

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

presença de todos e fez indicação para que seja vista a possibilidade de perfurar um poço 

artesiano no Banco da Terra Santa Marta ou verificar a possibilidade de utilização do já 

existente, a qual foi aprovada por unanimidade. E requereu também envio de ofício à 

Secretaria de Educação para que seja vista a possibilidade de substituição do ônibus que 

transporta os alunos da cidade, do motorista Deri, por outro ônibus com maior capacidade 

de lugares. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a 

presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. O Vereador 

Cleber fez indicação para que sejam regularizados os salários dos Técnicos em 

Enfermagem do município, a qual foi aprovada por unanimidade. 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.  


