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Aos doze 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, 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 pelos falecimentos ocorridos no 

Municipio e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência passou-se a 

apreciação do PROJETO DE LEI 014/2017 que autoriza o Município de Congonhinhas – Paraná a firmar 

Termo de Compromisso com o Instituto Paranaense e dá outras providencias, o qual passa para as 

comissões para cumprimento dos prazos regimentais. 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 não fez indicações. Após passou a palavra para o 

Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requereu envio dos seguintes ofícios: ao 

Prefeito requerendo informações sobre a falta de pagamento a Casa Lar Menino Jesus; solicitando mais 

agilidade nos serviços de tapa buraco do Município e a Secretaria de Saúde solicitando informações se 

os médicos estão cumprindo suas cargas horárias e seus horários de plantão. Após passou a palavra 

para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e reiterou pedido para que seja realizado 

conserto do muro do Cemitério do Vaz. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao setor competente solicitando mais agilidade 

nos serviços de tapa buraco do Município. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que 

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

que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Padre Wellerson agradecendo pela 

celebração da missa no Pico do Santa Maria e também envio de oficio a Secretaria de Turismo e Limpeza 

Pública solicitando que seja realizada limpeza na trilha do Pico do Santa Maria, e também a possibilidade 

de construir corrimão na trilha para facilitar a subida e descida. Após passou a palavra para o Vereador 

José Fidelis que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio a Evair e Priscila da Klabin 

agradecendo pelas melhorias realizadas nas estradas do Município e também requereu envio de oficio 

ao setor competente solicitando mais agilidade nos serviços de tapa buraco do Município. O senhor 

presidente requereu envio de oficio ao Padre Wellerson, Pastor Wendel, Pastor Celio e para Os 

Desbravadores agradecendo pela participação nas festividades da Independência. 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. 


