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Aos treze dias do mês de junho 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, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Ricardo 

Batista dos Santos, Valdinei Aparecido de Oliveira e Valdinei Luca da Silva e ausente Cleber Mariano 

da Silva. Foi realizada uma oração pelo Senhor Presidente e a leitura do expediente, incluindo o 

oficio da Justiça Eleitoral 104/2017 requerendo apoio dos vereadores para evitar a extinção da zona 

eleitoral deste Município. Na sequência, passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI 009/2017, 

que autoriza o Poder Executivo a pagar e parcelar dívida com a CISNOP – Consorcio Intermunicipal 

de Saúde do Norte do Paraná, contraída entre os períodos de Outubro de 2016 a Dezembro de 2016, 

o qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Após, passou-se a 

apreciação e votação do PROJETO DE LEI 007/2017 que dispõe sobre a Abertura de Crédito 

Adicional Especial, o qual recebeu pareceres favoráveis de todas as Comissões Permanentes e foi 

aprovado por unanimidade. O Vereador Renato, requereu o que segue: 1) cópia do áudio da 

sessão realizada em 23/12/2016 nesta casa; 2) oficio à Prefeitura Municipal requerendo informações 

sobre os servidores Renata Rosa e Rodrigo Eduardo Rosa; 3) oficio ao Poder Executivo requerendo 

informações a respeito da prestação e pagamento dos serviços contábeis prestados à Prefeitura 

Municipal de Congonhinhas, após a saída do Sr. Márcio Inácio; 4) oficio à Prefeitura questionando 

como estão sendo realizadas as contratações dos funcionários não efetivos que realizam serviços 

de limpeza pública no Município; 5) e oficio solicitando cópia integral do processo de licitação para a 

aquisição de ovos de Pascoa pelo Município para distribuição nas escolas públicas, comprovantes 

de pagamentos e lista com os nomes das escolas que receberam tais ovos. Os requerimentos foram 

aprovados 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. 


