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Aos vinte e quatro 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, 

submeteu-se a apreciação do plenário da Câmara o REQUERIMENTO do Vereador Renato para que seja 

enviado à Câmara pelo Executivo Municipal, cópia integral do Processo de Licitação referente à compra 

de materiais utilizados nos serviços de “Tapa Buracos” na cidade, com seus respectivos comprovantes 

de pagamentos, o qual foi INDEFERIDO por 5 votos (Valdinei, Jose Fidélis, Valdinei Luca, Everton e 

Cléber) contra 4 votos (Renato, Ademar, Cleilson e Ricardo). 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 fez indicação – em nome do Senhor José 

Carlos Veiga, que seja encaminhado ao órgão competente a solicitação para que se providencie 

acostamentos na Rodovia PR 160 – no trecho sentido Patrimônio Santa Maria do Rio do 

Peixe/Congonhinhas, principalmente nos locais onde o ônibus faz paradas para que os alunos 

embarquem/desembarquem, o qual foi aprovado por unanimidade. E requereu envio de ofícios ao 

Executivo solicitando: o conserto em regime de urgência da Pá Carregadeira, Moto Niveladora e 

Retroescavadeira da frota municipal, visto que as estradas do município estão em situação precária 

dificultando o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar e também informações sobre a 

situação dos pagamentos à Casa Lar Menino Jesus no período de janeiro a outubro de 2017. 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 fez 

indicação para que a Secretaria de Serviços Públicos, realize serviços de limpeza no final da Av. São 

Paulo, próximo ao Colégio Estadual Professor Aídes Nunes da Silva, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Após passou a palavra para o Vereador Cléber que agradeceu a presença de todos e requereu envio de 

oficio solicitando ao Executivo Municipal para que seja analisada a possibilidade de que quando forem 

definidos os horários para realização das provas do Concurso Público, que sejam realizados em dois 

horários ou em dois dias, pois este é um pedido da população para que possam aumentar suas chances 

de concorrer às vagas ofertadas. 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 Ofício à Secretária 

de Saúde e equipe, parabenizando pela organização do Evento “Dia D” da Campanha Outubro Rosa, 

realizado no dia 20 de outubro de 2017 no Salão Paroquial. 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. 


