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Aos cinco dias do mês de setembro 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, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Ricardo Batista dos Santos, 

Valdinei Aparecido de Oliveira, Valdinei Luca da Silva e ausente Cleber Mariano da Silva. Foi realizada 

uma oração pelo Senhor Presidente e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Na 

sequência passou-se 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, contendo a emenda que acrescenta ao artigo 5° mais um inciso, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: “§ VIII - ASSISTENTE SOCIAL que passa 01 (uma) para 02 (duas) vagas”. A 

emenda já foi devidamente aprovada passando a integrar o referido projeto. Os pareceres das comissões 

foram favoráveis, Após, o projeto foi aprovado por unanimidade, contendo a emenda. Após passou a 

palavra para o Vereador Renato que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao setor 

competente requerendo informações sobre o índice que está sendo utilizado com o pagamento dos 

servidores. E requer também, envio d oficio a Secretariada saúde para que seja resolvido a situação da 

agua do Imbau com urgência. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a 

presença de todos e fez as seguintes indicações: que sejam realizados reparos na Rua Gladys Costa, 

principalmente no trecho que dá acesso à Rodovia PR160 e solicita que sejam realizados reparos de 

limpeza nos bueiros do Município, principalmente no que está localizado na Rua Antônio Martins e 

Fulgêncio Durães, na Vila Rodeio, as quais foram aprovadas por unanimidade. E requer envio de oficio 

ao setor competente requerendo os números de telefones de todos os secretários municipais para os 

senhores vereadores. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de 

todos e requereu envio de oficio ao Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pelas 

conquistas em prol dos servidores. E reitera o pedido de oficio para que o Executivo se manifeste a 

respeito da possibilidade de negociar o pagamento retroativo do reajuste dos funcionários. Após passou 

a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e requer oficio ao setor 

competente requerendo a cópia do processo de dispensa de licitação e a cópia das notas fiscais 

referentes a compra das bombas de agua compradas para o Patrimônio do Imbaú. Requer também 

informações sobre os demais gastos realizados com consertos das outras bombas. Após passou a 

palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e reiterou pedidos feitos 

anteriormente. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e 

requer envio de oficio a Secretaria de Educação parabenizando todos os envolvidos pelo evento de 

abertura da Semana da Pátria realizada no Município. Após passou a palavra para o Vereador José 

Fidelis que agradeceu a presença de todos e reiterou pedidos feitos anteriormente. 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. 


