
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/04/2017. 

 

Aos quatro dias do mês de Abril 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 a leitura do expediente pela Senhora Secretária. Na 

sequência passou-se segunda 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 foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a segunda 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 foi aprovado por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos. Requereu a cópia da resposta do 

oficio da Secretaria de Saúde lido nesta sessão. Requereu também envio de oficio a 

Gabriela, Chefe de Gabinete parabenizando pelo trabalho realizado. Apresentou 

requerimento requerendo informações ao Senhor Prefeito solicitando cópia integral do 

processo de licitação para cópia integral do Processo de Licitação para contratação 

EMERGENCIAL de médicos plantonistas do Hospital; Cópia integral do Processo de 

Licitação para contratação de transporte terceirizados; além disso, requer informações 

sobre as empresas vencedoras, os quilômetros rodados e trajeto percorrido por todas elas; 

cópia integral do Processo de Licitação para contratação da empresa que presta 

atualmente serviços de sistema e serviços contábeis, o qual era anteriormente prestado 

pela empresa VISTA-SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-ME; Documento com o 

descritivo completo desde 01/01/2017 contendo nome completo dos médicos que 

trabalham em regime estatutário e atendem no PSF, e contendo principalmente 

informações a respeito de suas respectivas carga horárias, escalas de horários e plantões. 

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

indicação para que seja colocado pedras e feitos reparos na estrada que liga a PR160 até a 

Fazenda do Dr. Evandro, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio 

ao Senhor Prefeito solicitando que seja verificado a possibilidade de alugar uma máquina 

pá e uma moto-niveladora em função do acumulo de trabalho do município. Após passou 

a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e requereu envio 



de oficio ao Secretário da Agricultura para que as associações façam a limpeza dos 

implementos que utilizem adubos químicos e requereu envio de oficio a Secretária da 

Saúde solicitando maior eficiência no agendamento e atendimento dos exames e consultas 

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

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

palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez a seguinte 

indicação: solicita ao setor responsável, que realize reparos nas estradas do Assentamento 

Rosa Luxemburgo, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: 

solicita ao setor competente, para que sejam refeitas duas pontes, sendo estas: uma perto 

da fazendinha e a outra posterior a esta, que liga ao Patrimônio de Santa Maria até a 

Fazenda Pedra Amarela, e que também seja patrolada estrada que liga a Fazenda Pedra 

Amarela até a Fazenda do Sr. Nondas e demais localidades passando pelo Sítio do Sr. 

Celso, e que seja enviado o caminhão e a Pazinha para fazer serviços de limpeza no 

Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Requere o envio dos seguintes ofícios: solicitando que o Secretário de Esportes Sr. Paulo 

Sérgio, veja a possibilidade de fazer a doação de artigos esportivos para incentivar a 

prática do esporte no Patrimônio de Santa Maria; solicitando ao setor competente reparos 

no telhado Posto de Saúde do Santa Maria e ao Deputado Luiz Claudio Romanelli, 

agradecendo pela dedicação e ajuda no sentido de agilizar a liberação dos Kits esportivos 

para a nossa cidade de Congonhinhas. Após passou a palavra para o Vereador José 

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

pintura das escolas Anazareth, João Canedo e Pré-escola, 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. 

 


