
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/03/2018 

 

      Aos vinte e sete dias do mês de março 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. Foi realizada uma oração pelo senhor Presidente e a leitura do 

expediente pela senhora secretária. Na sequência passou-se a segunda votação do 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, o qual foi aprovado por unanimidade contendo a 

emenda do Vereador Cleber. As Comissões irão se reunir na próxima terça-feira, 03/04/2018, às 

18hrs para elaborarem parecer a respeito do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 006/2018, que 

estabelece obrigatoriedade de normas aos munícipes no trabalho de combate a proliferação dos 

mosquitos transmissores da Dengue, Chikungunya, Febre Zica e Febre Amarela (Aedes Aegyptis). 

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

indicação para que seja visto a possibilidade de construir um quebra-molas na Rua Manoel Antônio 

de Paiva, próximo ao Centro Odontológico, para garantir a segurança dos pedestres, devido ao 

grande fluxo de pessoas e de veículos no local, a qual foi aprovada por unanimidade. E também, 

requereu envio dos seguintes ofícios: ao Secretário José Carlos Ferreira solicitando que envie o 

relatório da máquina patrola, o qual foi solicitado diretamente ao mesmo em sessão na Câmara 

Municipal e à Secretaria de Educação para que informe os quais veículos, trajetos, e também a 

quilometragem dos veículos de transporte de escolares terceirizados, e ainda o nome dos 

condutores com seus respectivos monitores. 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 realizou as seguintes indicações: que sejam 

realizados reparos na Rua Luiz Cantóia, na Vila campos e também na Rua Sete de Setembro, 

próxima ao Fórum e que seja providenciado o conserto, com urgência, do quebra-molas construído 

no final da Avenida Santa Eugênia, próximo ao CMEI Ana Lopo Canet, pois o mesmo se encontra 

fora dos padrões, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e realizou as seguintes indicações: que 

seja realizado serviços de limpeza e aterramento nos fundos do Ginásio de Esportes e APAE; que 

seja feito empedramento em frente à Fazenda Santa Luzia, no Patrimônio do Vaz, pois a situação 

deste trecho está crítica, reiterando pedido já realizado anteriormente; e que seja feito 

cascalhamento na Estrada do Bairro do Gino, principalmente nas proximidades da antiga 

Escolinha, reiterando pedido já realizado anteriormente, as quais foram aprovadas por 

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

de todos e juntamente com os vereadores Cléber Mariano, Everton Carlos Machado, José Fidélis 

da Silva, Valdinei Aparecido de Oliveira fizeram indicação à Secretaria de Saúde que os pedidos de 

exames de pacientes gestantes e idosos sejam marcados diretamente nos laboratórios 



conveniado, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitos reparos na 

Estrada do Pico, no Patrimônio Vitópolis, a qual foi aprovada por unanimidade. E requereu também 

envio de oficio ao Secretário de Esportes, Sr. Paulo Sérgio (Queijo) e para o Sr. Vilmar dos Santos 

Silva, (Gil Car), parabenizando pela organização do evento de motos (show de Welling) realizado 

no final de semana em Congonhinhas. 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 não realizou indicações. O Vereador Valdinei 

Aparecido de Oliveira retirou-se da presidência, e fez as seguintes indicações: para que sejam 

realizados reparos e lombadas na Estrada do São Benedito e também na estrada que dá acesso 

ao Sitio do Sr. Romão, reiterando pedido já realizado anteriormente e que a Secretária de Serviços 

Públicos realize serviços de limpezas em geral, nos Patrimônios, principalmente no Imbaú, as quais 

foram aprovadas 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.  


