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Aos vinte 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, Cleber Mariano da Silva, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, 

José Fidelis da Silva, Ricardo Batista dos Santos, Valdinei Aparecido de Oliveira e Valdinei Luca da 

Silva. Foi realizada uma oração pelo Senhor Presidente e a leitura do expediente. Conforme oficio 

01/2017 recebido do Conselho de Assistência Social, o Vereador Cléber foi indicado para atuar como 

delegado da XI Conferencia Municipal da Assistência Social. Na sequência passou-se a apreciação 

e votação do PROJETO DE LEI 008/2017 que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 11 da Lei 

613/2009 e dá outras providências, o qual recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Redação, 

Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, e desfavorável da Comissão da Ordem Econômica 

e Social e foi aprovado em primeira votação por 5 votos favoráveis (Valdinei, Cleber, Jose Fidelis, 

Everton e Valdinei Luca) contra 4 desfavoráveis (Renato, Ademar, Cleilson e Ricardo). A Comissão 

da Ordem Econômica e Social requer envio de oficio ao Executivo pedindo informações a respeito 

do pagamento que já foi realizado ao CISNOP pela Prefeitura que desbloqueou o sistema. Após 

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 recebeu pareceres favoráveis de 

todas as Comissões Permanentes e foi aprovado por unanimidade em votação única. Após 

passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. 

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

envio de oficio ao Senhor Prefeito requerendo informações atualizadas a respeito da situação do 

CAPS. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e 

reitera pela terceira vez pedido para que efetuar reparos no buraco na esquina da Rua Siqueira 

Campos, esquina do Colégio José Domingues e também reforça o pedido para que o Sr. Prefeito 

venha até a Câmara esclarecer as dúvidas sobre a falta de aumento dos servidores. Após passou a 

palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao 

Senhor Prefeito requerendo que além da resposta, conste também o pedido que está sendo 

respondido, para que a Tribuna possa ter conhecimento. Após passou a palavra para o Vereador 

Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja feita a esplanada 

no Sitio do Senhor Ramiro da Silva no Banco da Terra santa Marta, para possibilitar que seja feito o 

terreirão e também que sejam colocadas novas manilhas no sitio do Sr. Arlindo e Carlão Verdureiro 

pois nos dias de chuva a agua do córrego está passando por cima do aterro, as quais foram 

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



presença de todos e fez indicação para que sejam feitos reparos na Estrada no Banco da Terra Santa 

Marta próximo ao barracão onde está localizado um resfriador de leite e também na Estrada do Sitio 

Ouro Verde, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, 

que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador 

José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitos reparos no 

muro do cemitério, 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. 


