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No oitavo 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, Ademar Alves 

Cardoso, 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, realizado um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município 

e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência, 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. A Comissão de Ordem Econômica e Social deu parecer 

oral e favorável. As demais Comissões realizaram parecer escrito e favorável. O projeto foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação e votação do requerimento feito pelos Vereadores 

Renato, Ademar, Cleilson e Ricardo solicitando abertura de CPI para investigar a não de prestação de 

informações pelo Executivo à Camara Municipal conforme artigo 65 da Lei Orgânica, o qual foi aprovado 

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

fez as seguintes indicações: para que sejam feitos reparos, com urgência, na Estrada do Santa Maria até 

o Pico até as propriedades do Senhor Valdir Bernardes, João Alves de Freitas, Sra. Antonia, Joao Alves 

Filho e Raul Dulglaz; seja feito com urgência as pontes que dão acesso à propriedade do Vereador Cléber 

Mariano e Sr. Valdir Bernades, e a ponte da saída secundária do Santa Maria, pois as mesmas se 

encontram em péssimas condições, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam colocados 

meio-fio e cascalho em toda Vila do Gizo, a qual foi aprovada por unanimidade.  Após passou a palavra 

para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e realizou indicação para que sejam feitos 

meio-fio na Vila Rural, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

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

Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. Após passou a 

palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja feita 

extensão do quebra-molas na Rua Frei Demétrio em frente a casa do Sr. Demerson Pacheco, a qual foi 

aprovada por unanimidade. E requer envio de oficio ao órgão competente verificando a possibilidade de 

ser interditada a rua Dr. Davi Xavier da Silva em dias de velório. Após passou a palavra para o Vereador 

Cléber, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao IAP Cornélio para verificar a 

possibilidade de que sejam enviadas ao Município, sementes de arvores nativas. Requer envio de oficio 

a equipe Os Perturbados parabenizando pelo evento realizado no Município. Após passou a palavra para 

o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja roçado o 

campo e feito limpeza na academia do Patrimônio do São Francisco do Imbaú, as quais foram aprovadas 

por unanimidade. O Senhor Presidente requereu envio de oficio, em nome da Câmara, ao seu avô 



parabenizando pelo aniversário de 104 anos. E requer envio de oficio parabenizando o novo Prefeito 

eleito do Município de Nova Fatima. 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. 


