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Aos três dias do mês de outubro 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 Vereador Renato e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Primeiramente, 

passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI 018/2017 que autoriza o Executivo Municipal a 

criar Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC e dá outras providências, o qual obteve parecer favorável 

das Comissões e foi aprovado por unanimidade em votação única. 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 de oficio solictiando 

informações a respeito da situação do terreno que fica ao lado da Emater e foi doado à Maçonaria há 

mais de 10 anos atrás e reivindicando sua devolução à Prefeitura. Após passou a palavra para o Vereador 

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

Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam construídos 

bebedouros para o gado da propriedade do Senhor Jorginho no Assentamento Rosa Luxemburgo, o qual 

foi aprovado por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a 

presença de todos e requereu envio de oficio ao setor competente questionando sobre a possibilidade de 

o Executivo alterar o regime de contratação dos servidores que são concursados e contratados celetistas 

para estatutário, unificando os regimes. Após passou a palavra para o Vereador Cléber que agradeceu 

a presença de todos e requereu envio de oficio para a Secretaria de Saúde parabenizando pela 

Campanha do Outubro Rosa. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis que agradeceu a 

presença de todos e requer envio de oficio ao setor competente solicitando que quando o maquinário 

estiver disponível que sejam feitos reparos na estrada principal do Assentamento Rosa Luxemburgo. O 

senhor Presidente requereu envio de oficio verificando a possibilidade de realizar mudanças na rua que 

desce na Praça Central para que seja transformado em 45 graus ou até mesmo fechada, buscando maior 

segurança e requereu envio de oficio ao Executivo questionando a possibilidade de transformar o 

Patrimônio do Vaz em distrito. Por fim, requereu envio de oficio ao Executivo solicitando o documento 

onde constam as regras sobre a instalação de Banco Postal. 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. 


