
39ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/12/2017 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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. Em seguida submeteu-se a apreciação do plenário da 

Câmara os REQUERIMENTOS: Primeiramente o da Tribuna apresentado pela Srta. Daniela 

Paula da Silva Mariano, no qual requer em nome dos alunos do Curso de Cuidador de Idosos, 

que seja conferido o Título de Honra ao Mérito ao Servidor Municipal Enfermeiro Bruno Rafael 

Donola, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Na sequência 

passou-se a apreciação e votação do Requerimento do Vereador Renato, no qual requer que 

seja enviado à Câmara pelo Executivo Municipal, cópia de documentos comprobatórios de 

Licitações e Empenhos pagos na aquisição de alimentos, para compor a Merenda Escolar da 

rede Pública Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores 

presentes. Em seguida passou-se a apreciação e votação do Requerimento dos Vereadores 

Cleber e Valdinei Luca no qual requerem que sejam enviados à Câmara Municipal, pela 

Secretaria de Educação, documentos comprobatórios de Licitações e Empenhos pagos para 

aquisição de alimentos nos anos de 2015 e 2016, para compor a Merenda Escolar da rede 

Pública Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. A 

Nutricionista do Município Rosangela realizou esclarecimentos sobre o cardápio da merenda 

servida na rede municipal de educação. Na sequência, passou-se a apreciação e votação do 

PROJETO DE LEI N° 026/2017, que autoriza o Município de Congonhinhas a parcelar os 

débitos de contribuição previdenciária para com o Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas e dá outras providências, o qual recebeu pareceres 

orais e favoráveis de todas as comissões, e foi APROVADO em votação única por 

unanimidade. Em seguida entrou em apreciação e votação o Projeto de Lei n° 025/2017 que 

dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, a Servidora Municipal Lilian 

Mendes realizou esclarecimentos sobre o projeto, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por 

05(cinco) minutos para que os vereadores deliberassem sobre o projeto, o qual recebeu 

pareceres orais e favoráveis de todas as comissões e foi APROVADO em votação única por 

unanimidade. Em seguida foram apresentados os seguintes Projetos de autoria do Vereador 



Renato: Projeto de Lei Legislativo n° 005/2017 que concede Auxílio-Alimentação, aos 

Servidores da Câmara Municipal de Congonhinhas e dá outras providências, o Projeto de Lei 

Legislativo n° 006/2017 que concede Auxílio- Alimentação, aos Servidores do Município de 

Congonhinhas e dá outras providências. E também o Projeto de Lei Legislativo n° 007/2017 

que torna obrigatório afixar, em lugar visível, lista dos Médicos Plantonistas e do responsável 

pelo Plantão na rede Pública de Saúde do Município de Congonhinhas – Paraná e dá outras 

providencias, os quais foram passados para as comissões para cumprimento dos prazos 

regimentais. O Vereador Renato requereu o envio de oficio à advogada da Câmara Municipal, 

solicitando os pareceres jurídicos em relação aos Projetos de Lei apresentados por ele. Após 

passou a palavra para o Vereador Renato que agradeceu a presença de todos e fez indicação 

que sejam realizados reparos na estrada de acesso à propriedade do Sr. Gizo da Silva, 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 o envio de ofício ao Deputado Federal Sérgio Souza 

solicitando a doação de um ônibus para o Município de Congonhinhas, para transportar os 

estudantes para Cornélio Procópio. 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 fez as seguintes indicações: que sejam 

feitos com urgência reparos nos principais pontos da estrada do Banco da Terra Fazenda 

Congonhinhas, e indica também, que seja passado a máquina e feitas caixas para retenção de 

água das chuvas na referida localidade, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após 

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

para que sejam realizados reparos nas ruas dos Patrimônios Santa Maria e Vitópolis, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a 

presença de todos e não fez indicações; Após passou a palavra para o Vereador Jose Fidelis, 

que agradeceu a presença de todos e fez juntamente com os Vereadores Everton, Cleber e 

Valdinei Luca a seguinte indicação: que sejam feitos asfaltos do tipo TST (tratamento de 

superfície tripla), nas seguintes ruas: Rua Noé Mendes, Avenida São Paulo e Rua Doutor David 

Xavier da Silva. O Senhor Presidente concedeu a palavra à Presidente do IMPC, que agradeceu 

aos Vereadores, pela aprovação do Projeto de Lei n° 026/2017. E não tendo mais nada a tratar, 

o Senhor Presidente encerrou a reunião, do que para constar a presente ata, que vai assinada 

pelo Sr. Presidente, 1º Secretário e demais vereadores. 

 

 



 


