
35ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/11/2017 

 

Aos sete dias do mês de novembro 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 pelos presentes e a leitura do expediente pela senhora secretária. Passou-se 

para votação dos seguintes: PROJETO DE LEI 015/2017 que dispõe sobre o Plano 

Plurianual do Município de Congonhinhas, para o período compreendido entre os 

exercícios de 2018 a 2021 e dá outras providencias; PROJETO DE LEI 016/2017 que 

estima a receita e fixa a despesa do Município de Congonhinhas para o exercício 

financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Municipal e PROJETO DE LEI 017/2017 que 

dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providencias, os quais foram aprovados por unanimidade 

em segunda votação. Na sequência, passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI 

Nº. 022/2017 que revoga a Lei Municipal n° 891/2014 e dá outras providências, o qual 

passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Em seguida, 

passou a votação dos seguintes requerimentos do Vereador Renato: que seja enviado 

à Câmara pelo Executivo Municipal, cópia de diários de bordo assinadas por diversos 

motoristas da frota da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, a partir 

de 01/01/2017 e também que sejam enviadas informações de onde se encontram as 

motocicletas usadas pelo PSF (Programa Saúde da Família), questionando se há 

alguma emprestada a outra Secretaria do Município, os quais foram indeferidos por 5 

votos (Valdinei, Valdinei Luca, Everton, Cleber e José Fidelis) a 4 votos (Renato, 

Ademar, Cleilson e Ricardo). Após passou a palavra para o Vereador Renato que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam colocados 02 quebra-

molas na Rua Siqueira Campos, pois este é um pedido constante da população, em 

razão dos veículos que trafegam na mesma em alta velocidade, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 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 ao Deputado 

Estadual Alexandre Guimarães parabenizando pela destinação de recursos no valor de 

R$ 15.000,00 para a construção de um parquinho na APAE de Congonhinhas. Após 

passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e fez 



as seguintes indicações: para que seja colocado cascalhos nos pontos críticos da 

Estrada do Assentamento Fazenda Santa Marta e também para que seja cascalhada a 

estada de acesso à propriedade do Senhor André, vulgo “Serraia”, no Assentamento 

Fazenda Santa Terezinha, pois o mesmo possui estufas, e em dias chuvosos não 

consegue escoar sua produção, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após 

passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos 

e fez indicação para que que o setor responsável realize serviços de roçagem e limpeza 

na cidade, principalmente nos arredores da Rodoviária e nos pontos das academias ao 

ar livre, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 ao Secretário de Esportes solicitando que seja vista a possibilidade de realizar 

uma homenagem a Jogadora de Futebol Amanda Brunner, parabenizando-a pelas 

conquistas em sua carreira, e também pela evidência que tem proporcionado ao nome 

do município de Congonhinhas pelo Brasil. Após passou a palavra para o Vereador 

Jose Fidelis, que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. O Presidente 

advertiu o Vereador Renato por não respeitar a ordem. 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. 

 


