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Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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, Livercino Domingues, Ricardo Batista 

dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Foi realizada uma oração pelos presentes e a leitura 

do expediente pela senhora secretária. Na sequência, passou-se a apreciação do PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO º. 015/2018, que dispõe sobre Alterações da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA, a Abertura de Crédito Adicional Especial, o 

qual cumprirá os prazos regimentais nas Comissões Permanentes. Após passou a palavra 

para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à 

Secretária de Educação parabenizando pelos esforços e a organização demonstrada à 

frente desta Secretaria. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a 

presença de todos e fez indicação para que que o setor responsável envie com urgência os 

maquinários para fazer manutenção das estradas do Banco da Terra Fazenda 

Congonhinhas, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Ricardo que agradeceu a presença de todos e juntamente com os vereadores 

Ademar Alves Cardoso, Cleilson da Silva e Renato, requereu envio de oficio aos diretores 

da pedreira Pedra Norte e ao Senhor José Roberto agradecendo pela doações de pedras 

brita realizadas para a APAE de Congonhinhas e ao Senhor Emerson, gerente do Porto de 

Areia Hobi, pelas doações de areia para a APAE de Congonhinhas. O vereador requereu 

ainda o envio de oficio à Secretaria de Saúde solicitando que seja analisada a possibilidade 

de disponibilizar atendimento médico com a pediatra do Município, também no período da 

manhã, pois somente há atendimento pediátrico no período da tarde, o que acaba 

prejudicando as pessoas que residem na zona rural e ao senhor Prefeito solicitando que seja 

analisada a possibilidade de contratação de mais 01 (um) vigilante noturno, que realize 

rondas, principalmente nas proximidades dos órgãos públicos, a solicitação se justifica 

devido aos recentes casos de roubos em órgãos públicos do município. 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 Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos 



e não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador Livercino, que agradeceu a 

presença de todos e não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador Cleber, 

que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à Secretaria de Obras e 

Viação e funcionários parabenizando e agradecendo pelos trabalhos realizados no 

Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe. Após passou a palavra para o Vereador Everton, 

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. 


