
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28/03/2017. 

 

Aos vinte e oito 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 realizado um minuto de silencio pelo falecimento do Senhor 

João Aparecido Leite. Na sequência passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE 

LEI Nº. 001/2017, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial do Município de e da 

outras providencias, o qual recebeu parecer favorável de todas as comissões e foi 

aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida, passou-se a apreciação e 

votação do PROJETO DE LEI Nº. 003/2017, que autoriza o Poder Executivo a pagar 

dívidas remanescentes junto Casa lar Menino Jesus, convenio referente aos meses de 

maio a dezembro de 2016 e dá outras providencias, o qual recebeu parecer favorável de 

todas as comissões e foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Após passou a 

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

indicações: que seja feita a manutenção da estrada do Pico  no Patrimônio do Vitópolis, 

uma vez que se encontra em estado crítico, a pedido do moradores daquela localidade; 

Que sejam feitos  reparos no muro da quadra de esportes do Patrimônio do Santa Maria 

do Rio do Peixe, pois o muro se encontra com risco de cair, oferecendo um grande risco de 

acidente com crianças e jovens que faz o uso do mesmo; que sejam providenciados a volta 

dos atendimentos médico e dentista nos patrimônios do Santa Maria e Patrimônio do Vaz, 

visto que já estamos adentrando o mês de abril e os serviços que era realizado pelo 

Município hoje se encontra totalmente parado, deixando a população sem  usufruir do 

direito do mesmo; E que seja feita a manutenção da ponte que liga o Patrimônio do  Santa 

Maria até a propriedade do Sr. Joaquim Januário Filho e Antonio Carvalho de Souza, pois 

a mesma esta precisando de manutenção urgente, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Além disso, requereu envio de oficio ao Secretário Livercino (China), 

parabenizando pelos trabalhos realizados no Município e também aos funcionários do 

Pátio parabenizando pelos trabalhos prestados ao Município. Após passou a palavra para 

o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para 

realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a 

presença de todos e fez indicação ao setor de Obras e Viação que sejam realizados reparos 

na estrada da antiga entrada do Patrimônio do Santa Maria e demais ruas do mesmo e 



também seja feito o manilhamento nas travessas na Rua Cornélio, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Além disso, requereu envio de ofícios: à Marlene, diretora do Projeto Piá 

parabenizando pelos serviços prestados, pois está sendo divulgada como excelente 

administradora do local e à Secretaria de Saúde para que tome as devidas providencias a 

respeitos dos pacientes que procuram o Posto de Saúde quando este está fechado e são 

orientados a retornar no outro dia, visto que os mesmos tem urgência de atendimento e 

não podem esperar. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a 

presença de todos e fez indicação solicitando ao senhor Prefeito que seja direcionado um 

guarda noturno para as dependências da Rodoviária Municipal, pois estão havendo 

muitas reclamações dos usuários em relação a segurança do local durante o período 

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

Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e reiterou o pedido do Vereador Renato 

rquerendo envio de oficio aos funcionários do Patio agradecendo pelos trabalhos 

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

todos e fez a seguinte indicação: solicita ao setor responsável, que sejam realizados 

reparos na Rua José Felício Silvano, na Vila Campos, pois a mesma se encontra em más 

condições de trafego, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e juntamente com o Vereador 

Everton fez as seguintes indicações: Solicita a Secretária de Saúde que providencie a 

extensão da rede de esgoto da Av. Brasil, com a travessa Ipê Florido até no bueiro da Rua 

Manoel Antonio de Paiva, com a Av. 20 de março e solicita que seja passado o rolo 

compressor e a máquina nas ruas da Vila Ribeiro e sejam feito os reparos que se fizerem 

necessários, as quais foram aprovadas por unanimidade. E requereu envio de oficio 

solicitando reparos no telhado Posto de Saúde do Santa Maria. Por fim, solicitou apoio dos 

vereadores contra a Reforma da Previdência. Após passou a palavra para o Vereador José 

Fidelis, que agradeceu a presença de todos e fez a indicação para que seja construído um 

quiosque na Praça da Vila Rodeio, ao lado da escola Anazareth e Academia ao Ar ao Livre, 

o pedido se justifica por ser uma reivindicação constante dos moradores locais, a qual foi 

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

competente solicitando informações a respeito dos valores das maquinas que segundo 

informações estão acima dos valores dos particulares. 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. 

 


