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Aos vinte e sete 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 

realizado um minuto de silencio pelo falecimento da D. Paulina. 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 segunda votação por 5 votos 

favoráveis (Valdinei, Cleber, Jose Fidelis, Everton e Valdinei Luca) contra 4 desfavoráveis (Renato, 

Ademar, Cleilson e Ricardo). Em seguida, foi aprovada uma MOÇÃO DE REPÚDIO às Resoluções 

TSE n.º 23.422/2014 e n.º 23.520/2017, que tratam de rezoneamento eleitoral e extinção de zonas 

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

requereu envio de oficio à Secretaria de saúde solicitando informações a respeito de uma negação 

de atendimento da ambulância ocorrida no município. Também reiterou pedido para que sejam feitos 

a manutenção das ruas e reparos na rua principal do Patrimônio do Santa Maria. E também requereu 

envio de oficio ao Secretário de Esportes agradecendo por ter atendido a solicitação sobre o muro 

da quadra do Santa Maria realizada pelo Senhor Vereador. Por fim, requereu envio de oficio ao 

Executivo requerendo informações para que sejam informados os gastos com diárias deste primeiro 

semestre com Senhor Prefeito e sua documentação comprobatória dos valores e descritivos das 

atividades realizadas. 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 feitos reparos necessários nas 

estradas secundárias no Bairro do Areião, pra facilitar o transporte da colheita, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença 

de todos e requereu envio de oficio ao setor competente para que seja reparada a estrada do Marabá. 

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

indicação para o setor competente para que sejam feitos reparos no pátio do Hospital Municipal onde 

são guardados os carros da saúde, atrás da Capela Mortuária e também para que seja feita a limpeza 

e remoção da rampa de moto da praça, o qual foi aprovada por unanimidade. E também reiterou o 

pedido para que seja feita a extensão da rede de esgoto da Avenida Brasil com a Travessa Ypê 



Florido até o bueiro da Rua Manoel Antônio de Paiva com a Avenida 20 de Março. Também foi feita 

e aprovada a indicação para que seja realizada a limpeza de todos os bueiros do município. Após 

passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de 

oficio ao deputado Romanelli e ao Senador Roberto Requião pedindo apoio contra Resoluções TSE 

n.º 23.422/2014 e n.º 23.520/2017, que tratam de rezoneamento eleitoral e extinção de zonas 

eleitorais. Por fim, requereu de envio ao Senhor Prefeito parabenizando pelo recebimento da nova 

viatura do Município e para a Secretária Neisa agradecendo e parabenizando pelo trabalho realizado 

na aquisição dos pneus do ônibus escolar. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, 

que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. 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. 


