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Aos dezenove dias do mês de junho 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: 

Aparecido Renato Honório, Ademar Alves Cardoso, Cleber Mariano da Silva, Cleilson da 

Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Ricardo Batista dos Santos, Valdinei 

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

realizado um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município e a leitura do 

expediente pela senhora secretária. Após, o senhor Presidente submeteu à votação, 

conforme artigo 113, VIII do Regimento Interno desta Casa, o requerimento do Poder 

Executivo solicitando a retirada de pauta do Projeto nº. 012/2018, que foi aprovado por 

unanimidade e o projeto retirado de pauta. Na sequência passou-se a apreciação do 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 014/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional especial no orçamento de 2018 e pagar dívidas remanescentes junto à 

Casa lar menino Jesus, referente aos meses de janeiro de 2017 até junho de 2018 e dá 

outras providências, o qual passou para as comissões para cumprimento dos prazos 

regimentais. Passou-se também para a apreciação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 

Nº 022/2017, que revoga a Lei Municipal n° 891/2014 e dá outras providências. Em 

18/06/2018 foi recebido o oficio 158/2018 contendo manifestação do Poder Executivo as 

solicitações dos senhores Vereadores. Após recebida a manifestação do Poder Executivo, 

o senhor Presidente encaminha para comissões para emissão de pareceres e posterior 

votação. Após passou a palavra para o Vereador Renato que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação para que seja realizado reparos no bueiro localizado na Rua Anatalício 

Rodrigues Simões, em frente a propriedade n° 362, 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 não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitas as saídas das águas 

da Estrada principal de acesso ao Patrimônio do Vaz, reiterando pedido já realizado em 

15/05/2018, a qual foi aprovada por unanimidade e também 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 foi perdido o convênio, 

reiterando pedido realizado em 08/05/2018. Após, passou a palavra para o Vereador 

Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e juntamente com os Vereadores Cléber 



Mariano da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidélis da Silva e Valdinei Aparecido de 

Oliveira, requereu envio de oficio ao Deputado Federal Nelson Padovani solicitando que este 

analise a possibilidade do Munícipio de Congonhinhas receber um ônibus escolar, ônibus 

este que beneficiará os estudantes que estudam em Cornélio Procópio, e também um 

aparelho de ultrassom que seria muito útil aos atendimentos médicos no Município. Após 

passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e não fez 

indicações. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de 

todos e requereu envio dos seguintes ofícios: aos alunos e a todo corpo docente, dos 

Colégios Professor Aídes Nunes da Silva e José Domingues da Costa, parabenizando a 

todos pelos ótimos resultados alcançados nas olimpíadas tanto de Matemática, Astronomia 

e Jogos Escolares; ao Senhor José Antônio Lopes Daniel (Zé do Dango) motorista, 

agradecendo pelos anos de trabalho dedicados ao Munícipio de Congonhinhas. Após 

passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e não 

fez indicações. O Senhor Presidente requereu envio de ofício à Justiça eleitoral de 

Congonhinhas parabenizando pelo trabalho desenvolvido no Município. E não tendo mais 

nada a tratar, 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. 


