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Aos quinze dias 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 e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Os vereadores 

Cleber, Everton, Jose Fidelis e Valdinei Luca fizeram os seguintes requerimentos: informações sobre os 

gastos com diárias do Chefe do Executivo, secretários, cargos comissionados e controle interno do Poder 

Executivo de janeiro de 2013 a dezembro de 2016; informação sobre o nome do servidor que ocupou o 

cargo de auditor do Município de Congonhinhas dos anos de 2013 a 2016, bem como a documentação 

contendo local e horário de desempenho da função, relação de documentos auditados, bem como valores 

gastos com função gratificada pagas ao servidor durante o desempenho da função, os quais foram 

aprovados; O Vereador Renato fez os seguintes requerimentos: informações se há convenio entre a 

Prefeitura de Congonhinhas e a Farmácia Farmais e o Laboratório Labmais e se houve quaisquer 

pagamento por parte da prefeitura a alguma dessas empresas em 2017; requer informações a respeito 

do servidor Juarez Mariano, especificando sua carga horaria, salário e se este foi nomeado para algum 

cargo comissionado neste ano de 2017; requer informações sobre a servidora Juciane Câmara, 

especificando sua função, qual secretaria está lotada e desempenhando suas funções e ainda se mesma 

é concursada, os quais foram aprovados. Após passou a palavra para o Vereador Renato que agradeceu 

a presença de todos e requereu envio de oficio a Secretaria Viviane informando porque as gestantes 

estão sendo enviadas para Santa Mariana e não para Ribeirão de Pinhal como era feito anteriormente. 

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

questionamentos sobre a Estrada do Pico diretamente ao Secretário presente na sessão. Após passou a 

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

Secretária de Saúde e à empresa responsável pela contratação de médicos plantonistas informando que 

a partir da presente data os vereadores fiscalizarão pessoalmente o cumprimento da jornada dos 

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

requereu envio de oficio à Cooperativa Integrada de Congonhinhas agradecendo o Gerente Edson pela 

doação de fraldas e uma cadeira de rodas para Senhora Zilda. Após passou a palavra para o Vereador 

Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Diego Carvalho Dias 

parabenizando pela sua ordenação no último domingo. Após passou a palavra para o Vereador Everton, 

que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Executivo requerendo informações 

sobre o Contrato com a Cerâmica Planalto questionando se é de responsabilidade da mesma a 

manutenção da estrada do Bairro dos Espanhóis. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que 

agradeceu a presença de todos e juntamente com os vereadores Cleilson, Everton e Valdinei Aparecido 



requereram envio de oficio parabenizando e agradecendo Francisco “CUT” e Valdemar Junior pela cessão 

dos caminhões para cascalhamento no Patrimônio do Vitópolis. Após passou a palavra para o Vereador 

José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e requer envio de oficio parabenizando os agentes da 

saúde pelo trabalho que está sendo realizado. 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. 


