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No primeiro dia do mês de agosto 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: 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 e ausente Ademar Alves 

Cardoso. Foi realizada uma oração pelo Senhor Presidente e realizada a leitura do expediente. Após, 

foi dado ciência aos senhores Vereadores do teor do oficio circular GEPATRIA/SAP nº. 421/2017 

recebido por esta Casa contendo a recomendação administrativa 03/2017, que trata da proibição de 

cessão de uso ou doação de bens imóveis públicos para igrejas, a fim de que seja observada neste 

Município. Na sequência passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 

002/2017 que dispõe sobre a revogação do artigo 5º e alteração do artigo 6º, § 4° da Lei 003/2015 

do Poder Legislativo do Município de Congonhinhas e dá outras providências, o qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI 010/2017 

que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder executivo 

Municipal e dá outras providencias, as comissões dispensaram os prazos regimentais e aprovaram 

o projeto por unanimidade. Após, passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI 011/2017 

que dispõe sobre o piso salarial profissional para os ocupantes de cargos de magistério público 

municipal da educação básica e dá outras providencias, as comissões dispensaram os prazos 

regimentais e aprovaram o projeto por unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação e votação 

do PROJETO DE LEI 013/2017 que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 305/2005 com a 

criação de cargos, alteração de vencimentos e ampliação de vagas e dá outras disposições, o qual 

passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Por fim, passou-se a apreciação 

e votação do PROJETO DE LEI 012/2017 que autoriza a participação, com reservas, do Município 

de Congonhinhas – Paraná no Consorcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 

Estado do Paraná – CINDEPAR e dá outras providencias, o qual passa para as comissões para 

cumprimento dos prazos regimentais. O Vereador Renato protocolou requerimentos solicitando 

cópias das atas e áudios das sessões de 15/03/2016 e 22/03/2016 os quais foram aprovados por 

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

e requereu envio de oficio aos Secretários “China” e “Veinho” agradecendo pela manutenção 

realizada no Patrimônio do Santa Maria. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Senhor Prefeito solicitando que seja 

negociada a possibilidade do pagamento dos valores referentes ao retroativo da correção dos 

salários aprovado hoje e também informações sobre o plano de carreira dos servidores do Município. 

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



envio de oficio à Secretaria de Limpeza Pública solicitando que seja retirado entulho no final da Rua 

São Pedro. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de 

todos e requer envio de oficio a Secretaria da Saúde questionando porque não tinham médicos no 

Hospital Municipal nos dias 02 e 09 de julho das 8h as 11h. 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 de oficio à Secretaria de 

Limpeza Pública solicitando que seja retirado entulho no cruzamento da Rua Oscar Pereira de 

Camargo com a Rua Curitiba. E também, juntamente com o Vereador Everton requer envio de oficio 

aos Secretários “China”, “Veinho” e para o senhor Prefeito parabenizando e agradecendo pelos 

trabalhos realizados no Patrimônio do Santa Maria e Vitópolis e também requerem envio de oficio ao 

Prefeito de Nova América da Colina parabenizando pela realização da Exponac e agradecendo pelo 

convite realizado ao prefeito e vice-prefeito de Congonhinhas.  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. 


