
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/02/2018 

 

      No vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano 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: 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. Foram realizados uma oração pelo Vereador Renato e realizado um 

minuto de silêncio pelos falecimentos ocorridos nesta semana. Logo em seguida, o Veterinário da 

Vigilância Sanitária José Carlos prestou esclarecimentos a respeito do PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO 006/2018 o qual se encontra nas comissões. Passou-se a analise dos projetos de Lei 

de iniciativa 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 e o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 006/2017 que concede Auxílio- 

Alimentação, aos Servidores do Município de Congonhinhas e dá outras providências receberam 

pareceres desfavoráveis das comissões por vício de iniciativa, e foram retirados de pauta. Já com 

relação ao 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, as comissões solicitaram prazo 

adicional de 15 dias para estudos específicos, o qual foi deferido pelo senhor Presidente. Na 

sequência, passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 007/2018, que autoriza 

o Poder Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do 

Município de Congonhinhas, para o Exercício de 2018, passaram para as comissões as quais 

dispensaram os prazos, emitiram pareceres favoráveis, e o projeto foi aprovado por unanimidade 

em votação unica. Após passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação juntamente com os vereadores Ademar Alves Cardoso, Cleilson da Silva e 

Ricardo Batista dos Santos, faz indicação ao Prefeito para que agilize o processo de compra do 

terreno de propriedade do Senhor Irineu Maduenho, ao lado do Cemitério Municipal, para que seja 

possível a ampliação deste que se encontra superlotado, a qual foi aprovada por unanimidade. E 

também, fez indicação para que que a Secretaria de Limpeza Pública providencie lixeiras para a 

Praça Júlio Pedro Ferreira localizada em frente ao Supermercado Central e também na Praça José 

Gambeta em frente ao Posto de Combustível LC, e ainda em pontos estratégicos como Agencias 

Bancárias, Escolas, Mercados e Igrejas entre outros, a qual foi aprovada por unanimidade. Por fim, 

requereu também envio de oficio ao Senhor Prefeito solicitando informações do andamento do 

processo de realização do Concurso Público para Município, o qual foi aprovado pela Câmara 

Municipal no Projeto de Lei n° 019/2017. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que 

agradeceu a presença de todos e não realizou indicações. Após passou a palavra para o Vereador 

Cleilson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação que o Senhor Prefeito providencie 

reparos na Cidade (limpezas em geral, recolhimento de entulhos e pinturas de meio fio entre 



outros, principalmente na Praça Central), tendo em vista a proximidade das festividades em 

comemoração ao aniversário do Município de Congonhinhas, a qual foi aprovada por unanimidade. 

E também, requereu envio de ofício ao Deputado Estadual Alexandre Guimarães, agradecendo e 

parabenizando pela entrega de um parque adaptado para a APAE de Congonhinhas. Após passou 

a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e não realizou indicações. 

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

realizou indicações. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença 

de todos e fez indicação para que sejam realizados reparos na Estrada da Vila Rodeio que dá 

acesso à Rodovia PR 160, no sentido Ibaiti, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a 

palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e não realizou indicações. 

Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e fez 

indicação para que que sejam realizados reparos na Rua Ernesto Villas Boas no Conjunto 

Habitacional Malvina D’Camilo Landgraf, a qual foi aprovada 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.  

 

 


