
37ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/11/2017 

 

Aos vinte e um 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: 

Ademar Alves Cardoso, Aparecido Renato Honório, 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 a apreciação e votação do 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 004/2017 que altera a Lei n° 864/2014 e 

Resolução 001/2014 e dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores 

Públicos da Câmara Municipal de Congonhinhas PR e dá outras providências, o qual foi 

emendado pelo Senhor Presidente no artigo 20, acrescendo a este o que segue: 

“Art. 20 (...)  

Parágrafo único – Em caso de licença, a contratação terá a 

mesma duração da licença do servidor que será substituído.” 

O projeto obteve parecer favorável de todas as comissões, e este, contendo a emenda, foi 

aprovado em votação única por unanimidade. Na sequência passou-se à apreciação e 

votação dos seguintes: PROJETO DE LEI Nº 020/2017, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A., o 

qual obteve parecer favorável de todas as comissões, foi aprovado em votação única por 

unanimidade. PROJETO DE LEI N° 021/2017, que dispõe sobre alterações da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO -  do Plano Plurianual – PPA - e Abertura de Crédito 

Adicional Especial, o qual obteve parecer favorável de todas as comissões, foi aprovado 

em votação única por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Renato que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam sinalizados (pintados) todos 

os quebra-molas da cidade, pois a população está reclamando bastante da falta de 

sinalização, 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 fez indicação para que a 

Secretaria de Saúde disponibilize, diariamente, no Edital da sala de espera do Hospital 

Municipal, a relação dos Médicos, Enfermeiros e Motoristas que estejam de plantão, para 

conhecimento da população, a qual foi aprovada por unanimidade. E também, requereu 

envio de oficio ao Prefeito reforçando os pedidos já realizados anteriormente sobre os 

consertos dos maquinários; informações sobre a situação dos pagamentos à Casa Lar 

Menino Jesus no período de janeiro a outubro de 2017; E também informações sobre os 

motivos da falta de acesso à Internet, desde o mês de março, na sede do Conselho Tutelar 

do município. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença 



de todos e fez indicação para que que sejam patroladas as estradas de acesso às 

propriedades do Senhor Chiquinho “pai do Luiz do Posto” e também a do Senhor José 

Nunes, ambas na Vila Rural, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 o envio dos seguintes ofícios: de moção de apoio e 

solidariedade ao Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli, que recentemente foi vítima de 

“falsas notícias” envolvendo seu nome e de seus familiares e também solicitando que este 

interceda em negociação, pelos moradores do Conjunto Habitacional Ermelindo Durães, 

junto a COHAPAR e Governo do Estado, em relação ao valor elevado das parcelas dos 

imóveis. Após passou a palavra para o Vereador Jose Fidelis, que agradeceu a presença 

de todos e não fez indicações. 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 desta Casa 

Karla de Fatima Yamashita, Sr. Presidente, 1º Secretário e demais vereadores. 

 


