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Aos vinte e seis 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 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 segunda votação. Na sequência passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI 

018/2017 que autoriza o executivo Municipal a criar Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC 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 019/2017 que autoriza o Executivo Municipal a 

realizar concurso público para provimento de vários cargos da administração direta e dá outras 

providencias, o qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Após passou-

se a votação dos seguintes requerimentos: o primeiro elaborado pelo Vereador Renato no qual requer a 

expedição de certidão contendo o nome dos servidores desta Casa no período de 01/01/2008 a 

31/12/2012; cópia dos projetos de lei de iniciativa popular protocolados nesta Casa no segundo semestre 

de 2016 e ofício ao Executivo Municipal requerendo informações sobre o uso de veículos do município e 

gastos com combustíveis, óleos e lubrificantes no presente ano, o qual foi indeferido por 5 votos (Valdinei, 

Valdinei Luca, Everton, Cléber e Jose Fidelis) contra 4 votos (Renato, Ademar, Cleilson e Ricardo). O 

segundo, do Vereador Cléber o qual requer cópia de notas fiscais referentes as despesas de computador 

e equipamentos na gestão 2015/2016 e também cópia dos comprovantes de pagamentos de coroas para 

funeral pagas na gestão 2015/2016, o qual foi deferido por 6 votos (Valdinei Luca, Everton, Cléber, Jose 

Fidelis, Cleilson e Ricardo) contra 2 votos (Renato, Ademar). Após passou a palavra para o Vereador 

Renato que agradeceu a presença de todos que agradeceu a presença de todos e informou que no dia 

de hoje foi realizada uma denúncia contra o atual Prefeito Luciano Merhy no Ministério Publico de Santo 

Antônio da Platina por suposta fraude a licitação em um processo no ano de 2009. Após passou a palavra 

para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos que agradeceu a presença de todos e fez 

indicação para que seja feita iluminação no trevo-saída para Ibaiti assim como está sendo feita no trevo-

saída para Cornélio, a qual foi aprovada por unanimidade. E reiterou o pedido para que sejam feitos 

reparos na estrada próximo a propriedade do senhor Higino. Após passou a palavra para o Vereador 

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

que o executivo forneça as refeições aos funcionários do setor rodoviário quando estes estiverem 

realizando trabalhos fora da cidade, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos que agradeceu a presença de todos e requereu 

envio de oficio a Secretária da Saúde agradecendo pela disponibilidade na realização do seu trabalho. 



Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de e não fez 

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

indicação para que sejam compradas cinco caixas d´agua: uma para o Bairro dos Baianos, uma para o 

Patrimônio do Vaz, uma para o Imbaú, uma para o Santa Maria e uma para o Vitopolis, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e 

requer envio de oficio ao Executivo e ao setor competente requerendo informações sobre o andamento 

do projeto 004/2015 de sua autoria e também envio de oficio para o Secretário de Obras e Frotas 

agradecendo pelo trabalho realizado na cidade, principalmente pela colocação da placa de “Rua sem 

Saída” próximo a torre. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis que agradeceu a presença 

de todos e requer envio de oficio ao Secretário de Obras e funcionários parabenizando pelo trabalho 

realizado na operação tapa-buracos. O senhor presidente convoca reunião com todos os vereadores na 

próxima terça-feira, dia 03/10/2017, as 17 horas na Secretaria da Camara Municipal. 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. 


