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Aos vinte e nove 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, concedido um minuto de silencio pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto 

Merhy e demais falecimentos ocorridos no município. Em seguida, foi realizada a leitura do expediente 

pela senhora secretária. Na sequência ficaram todos os vereadores convocados para uma sessão 

extraordinária no dia 31/08/2017 às 19hrs na sede da Câmara Municipal para a 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 requerimento do 

Vereador Renato solicitando que seja enviado maquinário para os Patrimônios do Santa Maria, 

Vitopolis, Vaz, Imbaú, Assentamentos e Banco da Terra para manutenção das estradas, foi aprovado 

por unanimidade. 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 Ademar, que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação para que sejam realizados reparos na estrada que liga o assentamento Santa Marta 

a fazenda do Doutor Higino, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 fez as seguintes indicações: ao senhor Prefeito 

e ao Secretário de Obras e Viação para que seja feito cascalhamento da estrada que dá acesso a 

propriedade do Sr. Benedito Aparecido Rezende e também a Estrada do Bairro São Benedito 

principalmente entre o Sitio do Senhor José Francisco da Silva até a entrada que dá acesso ao 

Assentamento Rosa Luxemburgo; fez indicação para que sejam tomadas as providencias necessárias 

para conserto e instalação da bomba d´água para viabilizar a distribuição de agua tratada no Bairro São 

Francisco do Imbaú. Além disso, requer que sejam tomadas as providencias para que a solução seja 

durável, as quais foram aprovadas por unanimidade. 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 requereu envio de oficio ao Secretário de Limpeza 

solicitando a retirada de entulho dos Patrimônios do Vitópolis e Santa Maria. Após passou a palavra para 

o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio em nome da Camara 

ao senhor prefeito dando os pesares pelo falecimento do seu pai. Após passou a palavra para o Vereador 

José Fidelis que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. O Senhor Presidente requereu 

envio de oficio ao Secretário de Limpeza requerendo que sejam realizados reparos no muro do Cemitério 

do Patrimônio do Vaz. E não tendo mais nada a tratar, 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. 


