
24ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Aos onze dias do mês de Setembro 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. O áudio que gravava o início da sessão foi perdido 

devido a uma queda na energia, sendo reiniciada a gravação às 19h12min. 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 foi aprovado, por unanimidade, em segunda 

votação. Após passou a palavra para o Vereador Livercino, que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação para que seja passado veneno para mato em todas as ruas da cidade, 

principalmente nas seguintes localidades: nas proximidades da propriedade do Senhor Del, 

próximo à Rodoviária, na Rua Santo Antônio e antigo Matadouro, a qual foi aprovada por 

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

de todos e fez indicação para que seja estudado de forma emergencial a instalação de 

Câmeras de Monitoramento em locais estratégicos de nossa cidade, pois nos últimos dias 

estão acontecendo vários roubos em nosso Município, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Além disso, requereu o envio de oficio a todos os órgãos públicos e entidades religiosas, 

ACEC, Policias Militar e Civil, Ministério Público e Juiz, diretores das escolas municipais e 

estaduais e Prefeito, convidando-os para uma reunião no dia 18/09/2018 às 18h, no Plenário 

da Câmara, para debates sobre a segurança local, e a possibilidade de criar um Conselho 

Municipal de Segurança Pública de Congonhinhas - COMSEPCONG. 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 não fez indicações. Após, passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que 

agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: para que o setor competente 

realize uma vistoria na iluminação pública da cidade, com reparos e troca das lâmpadas 

queimadas; para que o setor competente realize a transferência da Estrada que passa pelo 

Sitio do Senhor Jorge Gomes Sardinha, no Assentamento Carlos Lamarca, para a divisa de 

seu sitio, pois a localização da referida estrada dentro de sua propriedade têm causado 



transtornos ao mesmo; para que o setor responsável providencie para que seja passado a 

máquina e o rolo compressor na estrada do Banco da Terra Fazenda Marta até a Serra da 

Reserva Ambiental (Serra da Dórva), as quais foram aprovadas por unanimidade. Além 

disso, requereu envio de oficio à Secretaria de Serviços Públicos Municipal, parabenizando 

pela colocação de iluminação pública na saída para o Bairro Marabá. Após passou a palavra 

para o Vereador Cleber, 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 não fez 

indicações. O Vereador Jose Fidelis, fez indicação para que seja disponibilizada no Centro 

de Saúde Municipal, a distribuição de senhas para atendimentos médicos, para evitar 

aglomerações e desentendimentos entre os pacientes a qual foi aprovada por unanimidade. 

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. 


