
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/03/2017. 

 

Aos quatorze dias do mês de março do ano 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 pelo Senhor Presidente, e em seguida realizada 

a leitura do expediente pela Senhora Secretária. Na sequência passou-se para apreciação e 

votação do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 001/2017, que dispõe sobre a recomposição 

salarial dos servidores da Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná e dá outras 

providencias, obteve parecer oral das Comissões, o qual foi aprovado por unanimidade em duas 

votações em uma (votação única). Após passou a palavra para o Vereador Renato, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio dos seguintes ofícios: ao Secretario Geraldo 

Rodrigues solicitando informações a respeito dos reparos da iluminação pública da saída do 

Marabá; ao setor competente requerendo patrolamento da estrada do Santa Maria até o Pico; a 

Secretaria de Educação solicitando informações a respeito de quais providencias foram tomadas a 

respeito da denúncia do motorista que foi visto dirigindo embriagado. Após passou a palavra para o 

Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Senhor 

Prefeito solicitando o envio a todos os vereadores da relação com nomes e telefones de todos os 

secretários. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos 

e requereu envio de oficio ao Deputado Federal Sandro Alex agradecendo pelos 5 computadores, 1 

refrigerador, 1 impressora, 1 bebedouro e 1 carro zero km recebidos para atendimento do 

Conselho Tutelar de Congonhinhas. Requereu também envio de oficio ao setor competente 

requerendo que seja manilhada a rua em frente a Chácara Nossa de Fátima (atrás da delegacia) 

onde é o escoamento da Rua Siqueira Campos e por fim, envio de oficio requerendo 

esclarecimentos sobre a ausência da contrapartida da Prefeitura para dar continuidade às obras 

das casas populares. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença 

de todos e fez a seguintes indicações: instalação de um estacionamento, somente de um lado da 

via pública, preferencialmente ao lado direito da Rua Primeiro de Maio, entre a esquina da Av. São 

Paulo e esquina da Av. Dr. Davi Xavier  e na Rua Manoel Antonio de Paiva, esquina com a Avenida 

Manoel Ribas até a esquina da Rua João Figueredo, onde estão localizados comércios, banco e 

escola com as devidas sinalizações para deficientes e idosos; requer intervenção da Administração 

Pública Municipal para resolver os motivos nos atrasos no prazo de entrega das casas do conjunto 

Habitacional Benedito Salles do nascimento; proceder troca de lâmpadas na Avenida 20 de março 

e na Rua São Pedro; proceder a limpeza do bueiro entupido na Rua Paulo Landgraf esquina com 



Avenida Santa Eugenia; proceder a troca de 3 manilhas que dá acesso a Fazenda São João de 

propriedade do Sr. Floriano José no Patrimônio do Vaz, no sentido Congonhinhas-Patrimonio, à 

esquerda, 500m antes de chegar ao Patrimonio; Empredramento da Estrada principal do Conj 

Habitacional Benedito Salles até os fundos da Cooperativa Integrada para melhorar o transito do 

ônibus escolar e produtores de leite em dias chuvosos, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

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

requereu envio de oficio ao senhor Prefeito agradecendo pelo esforços na recuperação das 

estradas. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e 

fez as indicações ao setor competente: para que sejam substituídos ou feitos reparos em todos os 

equipamentos das “academias ao ar Livre”; que adquira ventiladores para a sala de espera do 

Centro de Saúde; e também que seja adquirido um reservatório para armazenamento de agua para 

o bairro dos Baianos, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e requereu envio dos seguintes ofícios: ao 

setor competente requerendo que alongue o quebra-molas em frente a antiga Serraria do Lineu; a 

Secretária de Saúde, Secretário de Obra e Secretário e Frota parabenizando pelos esforços e 

trabalhos realizados na cidade. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que 

agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: para que sejam instalados três 

postes de iluminação pública na entrada do Marabá, até na propriedade do Sr. Jair Ferreira; e 

colocação das placas indicando os nomes das ruas para melhor localização da população; as quais 

foram aprovadas por unanimidade. O Senhor Presidente requereu envio de oficio ao setor 

competente para que seja feita uma curva de nível do lado de cima da Creche Nossa Senhora do 

Carmo. Por fim, requereu envio em nome da Camara à Sanepar para estender a rede agua na Rua 

Vereador Gerson aparecido Borges, nº. 600. 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. 

 


