
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/04/2017 

 

Aos onze 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. Foram indicados os Vereadores Jose Fidelis 

(membro) e Cléber Mariano da Silva (suplente) para compor o Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente - CMDMA. Na sequência passou-se a apreciação do 

PROJETO DE LEI Nº. 002/2017, que altera a Lei Municipal nº. 770/2012, a Lei 

Municipal 887/2014, revoga o parágrafo 3º da Lei Municipal nº. 822/2013, altera a 

Lei Municipal nº. 924/2015, altera a Lei Municipal nº. 713/2011 e a Lei Municipal 

528/2007 e da outras providencias, o qual passa para as comissões para 

cumprimento dos prazos regimentais. Em seguida, passou-se a apreciação do 

PROJETO DE LEI Nº. 004/2017, que dispõe sobre a alteração de dispositivo da 

Lei Municipal nº. 906/2015 de 05 de Março de 2015, que dispõe sobre a criação de 

emprego público temporário de professor de ensino fundamental e dá outras 

providencias. A Secretária de Educação fez explanações a respeito deste projeto, o 

qual foi aprovado por unanimidade em votação única. Após passou a palavra para 

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

reiterando todos seus pedidos anteriores que ainda não foram atendidos. Após 

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

fez indicação para que realizem reparos em todas as Ruas da Vila Campos e para 

que sejam providenciados os reparos necessários na estrada do Sr. Celso, 

localizada na Fazenda Santa Terezinha, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a 

presença de todos e requereu envio de oficios reiterando o pedido para que sejam 

especificado os prazos e datas que os médicos e dentistas irão ao Santa Maria e a 

todas as secretarias desejando Feliz Pascoa a todos os funcionários. Após passou a 

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

indicação para que seja pavimentada com pedras irregulares o início da Rua 

Natalício Rodrigo Simões, atrás da Rodoviária Municipal, pois esse trecho é o único 

da área central da cidade que se encontra sem pavimento, o que causa muitos 



transtornos para os moradores principalmente com o entupimento dos bueiros da 

mesma; solicita também que sejam feitos reparos na Rua Paulo Landgraf, 

principalmente no trecho próximo à residência do Senhor Cláudio da Limeira; 

solicita que seja patrolada com urgência a estrada que dá acesso a propriedade do 

Sr. Ricardo Haddad, no Patrimônio do Vaz, pois este tem um funcionário que 

possui um filho com necessidades especiais e necessita usar esta estrada para 

levar a criança até a estrada principal para embarcar no ônibus que o traz até a 

APAE; solicita que sejam efetuados reparos nas estradas que dão acesso as 

propriedades dos senhores Luizão, Celso Nequinha e ao terreirão da Senhora 

Aparecida, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para 

o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para 

que seja feita uma cobertura na praça em frente ao Mercado Central, tendo em 

vista que os produtores fazem todas as sextas a feira de hortaliças e a cobertura 

protegeria em dias chuvosos, 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 providenciados os serviços de meio-fio e o restante do 

calçamento das Ruas Santiago, São Simão e Dona Benta, localizadas no Patrimônio 

do Vitópolis, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações 

para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, 

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

Rua Pinta Silva, no conjunto Camilo Scussel, a qual foi aprovada por unanimidade. 

O Senhor Presidente requereu envio e oficio ao Sr. José Marques Pereira, 

agradecendo pelos serviços realizados no portão do Cemitério do Vaz, e também a 

Secretária da Educação solicitando a reforma do muro da Escola do patrimônio do 

Vaz. 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. 

 


