
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20/02/2018 

 

      No vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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: Ademar Alves 

Cardoso, Aparecido Renato Honório, 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. Foram realizados uma oração pelo Senhor Presidente, um minuto de 

silêncio pelos falecimentos ocorridos nesta semana, em especial o ex-vereador Benedito 

Centofante Vilas Boas e o Vereador Cleber realizou a leitura da ata da sessão do dia 06/02/2018, a 

qual foi aprovada. Em seguida, foram retirados de pauta os PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 

23/2017 E 24/2017, pelo Senhor Presidente, por perda de objeto. Na sequência passou-se a 

análise e votação do VETO do executivo ao PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO nº. 004/2017, o 

qual foi mantido por unanimidade. A senhora secretária realizou a leitura da ordem do dia. Após, 

passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 004/2018, que 

institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Congonhinhas e dá outras 

providências, o qual recebeu parecer oral favorável de todas as Comissões e foi aprovado por 

unanimidade em votação única. O Secretário de Obras fez esclarecimentos solicitados pelo 

Vereador Cléber na sessão anterior. Na sequência passou-se a apreciação e votação do 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 005/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar operações de Crédito com a Agencia de Fomento do Paraná S.A, o qual recebeu parecer 

oral favorável de todas as Comissões e foi aprovado por unanimidade em votação única. Por fim, 

passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 006/2018, que estabelece 

obrigatoriedade de normas aos munícipes no trabalho de combate a proliferação dos mosquitos 

transmissores da Dengue, Chikungunya, Febre Zica e Febre Amarela (Aedes Aegyptis), os quais 

passam para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais.  Após passou a palavra 

para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que o setor 

responsável providencie reparos na iluminação da quadra de esportes do Patrimônio Santa Maria, 

a qual foi aprovada por unanimidade e requereu envio de oficio à Secretaria de Esportes, 

solicitando que seja enviado para o Patrimônio Santa Maria, bolas de quadra e de campo, pois sem 

material esportivo não há condições de praticar esportes. Após passou a palavra para o Vereador 

Ademar, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que o setor responsável realize 

reparos de forma geral, nas estradas do Banco da Terra Fazenda Congonhinhas e Banco da Terra 

Santa Marta, a qual foi aprovada por unanimidade e requereu envio de oficio ao Secretário Geraldo 

Rodrigues solicitando que sejam feitos serviços de limpeza e recolhimento de entulhos na cidade. 

Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requereu 

envio dos seguintes ofícios: ao Prefeito solicitando que seja alterada a Lei Municipal n°. 959/2016 

sobre a hora/maquina, para serviços a particulares no Município e também para que informe sobre 

os motivos de não pagamentos à Casa Lar Menino Jesus, no período de 07/02/2017 até a presente 



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

as seguintes indicações: que o setor responsável realize reparos no bebedouro do Centro de 

Saúde da cidade e também, que o setor responsável realize reparos na Estrada do Bairro do Gino, 

onde está localizada a antiga Escolinha, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou 

a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez indicação 

para que que o Senhor Prefeito reveja a tabela de valores para uso de maquinários públicos, para 

serviços a particulares, pois os valores atuais estão elevados, dificultando o acesso ao serviço 

pelos pequenos produtores rurais, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: que 

sejam realizados reparos nas Estradas do Banco da Terra Fazenda Congonhinhas, reiterando 

pedido já realizado anteriormente e também, que sejam realizados reparos nas Ruas do Patrimônio 

Santa Maria, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

Cléber, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que que o órgão competente 

realize uma vistoria nas lâmpadas da Rodoviária Municipal e também nos postes que ficam no 

entorno da mesma, para facilitar o embarque e desembarque de passageiros no período noturno, a 

qual foi aprovada por unanimidade e requereu envio de oficio ao Secretário  de Esportes  Paulo  

Sérgio (Queijo) para  que  analise a  possibilidade  de liberar o horário do Ginásio de Esportes, aos 

cidadãos que fizerem uso do mesmo ara prática esportiva, pois  essa  iniciativa incentivaria mais  

cidadãos a praticarem esportes, o que traz inúmeros benefícios à saúde. Após passou a palavra 

para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e que agradeceu a presença 

de todos e fez indicação para que que o setor responsável realize reparos na Rua dos 

Trabalhadores na Vila Campos, a qual foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente 

requereu envio de oficio, em nome da Câmara, à Policia Civil e Policia Militar do Município e todos 

os demais órgãos que possam contribuir com a melhora na segurança de Congonhinhas, 

solicitando que deem uma atenção especial aos Patrimônios, principalmente do Vaz, devido ao 

número elevado de ocorrências de roubos e vandalismos nos mesmo e também ao Prefeito 

parabenizando e agradecendo pelo asfalto feito no Patrimônio do Vaz. E não tendo mais nada a 

tratar, o Senhor Presidente 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.  


