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Aos dezenove 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 

Município e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Primeiramente, passou-se a 

apreciação e votação 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 

obteve parecer oral favorável das três Comissões Permanentes e foi aprovado por unanimidade em 

primeira votação. Na sequência passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI 015/2017 que dispõe 

sobre o Plano Plurianual do Município de Congonhinhas, para o período compreendido entre os exercícios 

de 2018 a 2021 e dá outras providencias, o qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos 

regimentais. Em seguida passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI 016/2017 que estima a receita e 

fixa a despesa do Município de Congonhinhas para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária 

Municipal, o qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Por fim, passou-

se a apreciação do PROJETO DE LEI 017/2017 que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 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 requereu envio dos seguintes ofícios: ao Secretario Geraldo 

solicitando mais agilidade nos reparos da iluminação pública e também a Secretaria de Saúde solicitando 

que seja previamente estabelecido os dias de atendimento no Posto de Saúde do Patrimônio do Santa 

Maria e todos os demais locais de atendimento, e que esses horários sejam cumpridos. Por fim, requer 

envio de oficio, juntamente com o vereador Cleilson, a todas as Secretarias parabenizando pelo dia do 

Funcionário Público. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação para que o caminhão-tanque que foi doado pela Sanepar na gestão passada seja 

transformado em caminhão pipa para servir a comunidade, a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos 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: solicita ao setor competente, que envie cerca de 05 

caminhões de terra para a escola do Campo do Patrimônio do Vaz, para que seja possível o aterramento 

e assentamento dos pneus do parquinho localizada na mesma e também solicita que o setor responsável 

realize uma vistoria nas instalações da referida escola, pois esta apresenta serias rachaduras na 

estrutura, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei 

Luca, que agradeceu a presença de todos que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que 

seja passada a máquina nos pontos mais críticos da estrada do Assentamento Rosa Luxemburgo (nas 

baixadas), a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que 



agradeceu a presença de todos e requereu envios dos seguintes ofícios: ao Secretário de Obras e Viação 

e funcionários e para Secretaria Viviane, parabenizando pelos trabalhos realizados na reforma do Centro 

de Saúde. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos que 

agradeceu a presença de todos juntamente com o vereador Everton faz indicação para que seja analisada 

construído um alambrado no entorno do Centro de Saúde Municipal e também no Centro Odontológico, 

a qual foi aprovada por unanimidade. E requereu envio dos seguintes ofícios: ao enfermeiro Bruno, em 

nome da Sra. Marizete agradecendo pelo trabalho realizado e ao Senhor Prefeito agradecendo e 

parabenizando pelas chegada dos pneus. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis que 

agradeceu a presença de todos que agradeceu a presença de todos e requereu o envio de oficio ao 

Secretario Geraldo solicitando agilidade na coleta dos entulhos na Vila Rodeio. O Senhor Presidente 

requereu envio de oficio ao setor competente para que seja arrumado o alambrado da quadra de esportes 

do Vaz e também realizada a limpeza do Patrimônio do Vaz e do Imbaú. Requer também envio de oficio 

ao Secretario Geraldo solicitando informação a respeito de quais dias é realizada a coleta de lixo em cada 

local. 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. 


