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Aos dezessete 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. Primeiramente, 

passou-se a apreciação e segunda votação 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, estando presentes 8 (oito) vereadores votantes, dos quais 4 vereadores (Renato, 

Cleilson, Ademar e Ricardo) abstiveram o voto, e 4 vereadores (Everton, Cleber, José Fidelis e Valdinei 

Luca) votaram favoravelmente, restando aprovado o projeto. Após passou a palavra para o Vereador 

Renato que agradeceu a presença de todos e requereu envio dos seguintes ofícios: ao Executivo 

Municipal solicitando informações sobre o que falta, para o fornecimento de água do poço artesiano, para 

os moradores do Banco da Terra Fazenda Congonhinhas e ao Padre Wellerson agradecendo pela cessão 

do Salão da Igreja do Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe, para realização de comemoração do “Dia 

das Crianças” no dia 12 de outubro. 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 não fez indicações. 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 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 fez indicação para que que sejam disponibilizadas 

04 lixeiras novas, e também um carrinho de coleta de lixo para o Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe, 

o qual foi aprovada por unanimidade. Requereu também envio dos seguintes ofícios: ao Padre Wellerson 

parabenizando pelas celebrações alusivas à Nossa Senhora Aparecida, e também agradecendo pela 

cessão do Salão da Igreja do Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe, para realização de comemoração 

do “Dia das Crianças” no sábado dia 14 de outubro e ao Secretário de Serviços Públicos, Geraldo 

Rodrigues, solicitando a retirada dos entulhos no Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe. 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 aos Deputados Estaduais Pedro Lupion e Luiz Claudio 

Romanelli, solicitando kits esportivos para a APAE de Congonhinhas. 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. 


