
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/03/2017. 

 

Aos vinte e um 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. Em função do oficio nº. 61/2017 recebido pelo MP de Santo Antônio da 

Platina, o Senhor Presidente marcou REUNIÃO COM TODOS OS VEREADORES NA 

PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, 28/03/2017 AS 16H30MIN para leitura e ciência do 

conteudo do referido oficio. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que 

agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após 

passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e requereu 

cópia das respostas aos ofícios lidos durante essa sessão, o qual foi deferido. E requereu 

também envio de oficio ao setor competente solicitando cópia da documentação completa, 

principalmente o contrato emergencial firmado, referente a empresa que administra o 

hospital do Município. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a 

presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. O Presidente, 

solicitou que seja enviado, em nome da Câmara, ofício ao Senhor Prefeito requerendo 

informações e esclarecimentos a respeito da ausência do projeto de lei para atualização 

monetária da remuneração dos servidores. Após passou a palavra para o Vereador 

Cleilson, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no 

momento. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de 

todos e fez a seguintes indicações: proceder a limpeza do bueiro entupido e a colocação de 

grades protetoras na Rua Antonio Martins e da esquina com a Rua Ludwig Friedrich, 

Conjunto Habitacional Ermelindo Fulgêncio Durães – Vila Rodeio, e também a colocação 

de grades protetoras nos bueiros na Rua Arthur Coelho, Conjunto Habitacional José 

Abdala Derbli; Proceder a manutenção e recuperação da estrada na chegada da residência 

do Senhor Luiz Gonzaga Vieira, Sitio São Domingos, Patrimônio Nossa Senhora do Carmo, 

por se encontrar danificada e intransitável, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

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

todos e reiterou o pedido para que seja enviada a patrola para Estrada do Marabá e na 

Vila Rural. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de 



todos e fez as seguintes indicações: Solicita ao setor competente, que sejam realizados 

reparos na estrada próximo a propriedade da Senhora Josefa Mencho, na entrada do 

Porto de Areia, no Bairro dos Baianos; Solicita também que sejam realizados reparos na 

estrada do Senhor Deoclides Gomes, mais conhecido como Binha, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. O Senhor Presidente, seguindo normas regimentais, passou 

a Presidência da Casa para o Senhor José Fidelis. Após passou a palavra para o Vereador 

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

Policia Civil e Militar agradecendo pela colaboração durante as comemorações do 

aniversário do Município no Patrimônio do Santa Maria. E ao Senhor Joaquim Leal Sales 

agradecendo e parabenizando pelos serviços prestados ao município. Após passou a 

palavra para o Vereador Valdinei, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes 

indicações: que seja substituído as Pontes da estrada do Bairro São Benedito, chegando 

ao patrimônio do Vaz e a ponte que dá acesso a Vila Rural Francisco Tozzi, para ponte de 

concreto; Solicita que sejam efetuados reparos no empedramento com pedra irregular na 

estrada do Bairro São Benedito; Solicita que seja providenciado um Portão para ser 

colocado na entrada do Cemitério do Patrimônio do Vaz, pois os animais estão entrando 

no local; Solicita que seja passada a máquina nas estradas principais e entradas dos 

sitiantes do Patrimônio do Vaz e também seja estendido para o Patrimônio do Imbaú, as 

quais 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. 

 


