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Aos dez 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 senhor presidente e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Os Vereadores 

foram informados que a partir da próxima semana, a pauta será definida até às 15 horas do dia anterior 

a cada sessão conforme consta do Regimento Interno desta Casa. No que tange ao Projeto de Lei 

019/2017, o Vereador Renato requereu envio de oficio requerendo a correção do ano orçamentário em 

que o projeto impactará. O Vereador Cleilson solicitou que seja enviada a tabela de progressão de nível 

vigente no Município, atualizada. O Presidente convocou todos os vereadores para uma sessão 

extraordinária no dia 13/10/2017, as 8 horas. Após passou a palavra para o Vereador Renato que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio dos seguintes ofícios: a todas as escolas do município 

parabenizando pelo dia do professor; ao setor responsável solicitando a cópia integral do Processo 

Seletivo para agente postal e também ao setor competente solicitando que sejam enviados, com urgência, 

servidores para realizarem a manutenção das redes de esgoto do Patrimônio do Vitópolis, pois estão em 

situação precária. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos 

e requereu envio de oficio ao Secretario Geraldo Rodrigues agradecendo a limpeza dos bueiros na Vila 

Rodeio e também requer informações a respeito da licitação da iluminação pública. Após passou a palavra 

para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requer, juntamente com o Vereador 

Cléber, envio de oficio ao executivo solicitando que seja indicado os valores dos superávits financeiros 

da Prefeitura e da Saúde com o CAPS, especificando quais os valores vinculados. Após passou a palavra 

para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e requereu envio dos seguintes ofícios: 

ao Secretário de Obras e Viação solicitando que sejam refeitos os reparos na Rua Teixeirinha no 

Patrimônio do Vaz, pois após as recentes chuvas ficaram danificadas e também para a Cooperativa 

Integrada parabenizando pela iniciativa de doar doces e brinquedos para as Creches do Município em 

comemoração à Semana da Criança. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que 

agradeceu a presença de todos e não fez indicações. 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 à Presidente do IMPC questionando se há 

assessor jurídico que presta serviços a este órgão e também ao Secretário Geraldo solicitando que seja 

passado veneno nas ruas do município. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis que 

agradeceu a presença de todos e não fez indicações. O Senhor Presidente requereu envio de oficio 

solicitando a cópia integral do Processo Seletivo anterior para agente postal. Na presente sessão 

estavam presentes os alunos do Colégio Jose Domingues e Santa Maria. 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. 


