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Aos treze dias do mês de novembro 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: 

Cleber Mariano da Silva, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da 

Silva, Livercino Domingues, Ricardo Batista dos Santos e ausentes Aparecido Renato 

Honório, Ademar Alves Cardoso e Valdinei Luca da Silva. Foi realizada uma oração pelos 

presentes e realizado um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município. 

Na sequência, passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 

017/2018, que autoriza alienar bens inservíveis constantes da relação de bens do 

Patrimônio Público Municipal e dá outras providências, o qual foi aprovado, por 

unanimidade, em segunda votação. Na sequência, a secretária Neisa prestou 

esclarecimentos e passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 

019/2018 que altera o artigo 11, incisos I e II da Lei n° 812, de 07 de maio de 2013, que 

dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente de 

Congonhinhas e dá outras providências e do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 

020/2018: que institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e estabelece outras 

providências e, os quais passaram para as comissões permanentes para cumprimento 

dos prazos regimentais. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que 

agradeceu a presença de todos e juntamente com todos os demais vereadores, requereu 

envio de oficio ao do Banco do Brasil solicitando melhorias na agencia de Congonhinhas 

a pedido dos usuários, referentes ao atendimento ao público, com ampliação do horário 

de atendimento, dos caixas com mais atendentes e melhorar o abastecimento dos caixas 

eletrônicos. 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 Livercino, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Prefeito solicitando que 

após a realização do Concurso Público Municipal e a contratação de mais motoristas, 

que seja analisada a possibilidade de disponibilizar mais 01 veículo para transporte de 

pacientes que realizam consultas e exames em Londrina, pois há pacientes que são 

atendidos no período da manhã e têm que esperar muitas horas até os demais 



atendimentos para retornarem. Após passou a palavra para o Vereador Cleber, 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 fez as seguintes indicações: 

para que sejam feitos reparos na estrada da Fazenda Floresta, localizada próxima a 

estrada para o Marabá e para que sejam feitos reparos no bueiro no Património Santa 

Maria na esquina da Avenida Curitiba com a Avenida Paraná, as quais foram aprovadas 

por unanimidade. 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. 

 


