
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17/04/2018 

 

No décimo sétimo dia do mês de abril 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. Após passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO 010/2018, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária 

para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências e PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO 003/2018, que dispõe e Regulamenta sobre a necessidade de concessão de 

Licença Ambiental e Alvará Sonoro para a realização de Paredão de Som ou Campeonatos 

Sonoros e dá outras providências de autoria do Vereador Cléber Mariano, os quais foram 

enviados para as comissões para cumprimentos dos prazos regimentais. Na sequência, passou-

se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 008/2018, que autoriza o 

Poder Executivo a pagar dívidas remanescentes junto a Casa Lar Menino Jesus, referente aos 

meses de janeiro de 2017 até abril de 2018 e dá outras providências, sobre os quais foram 

solicitados pareceres jurídico e contábil pela Comissão de Ordem Econômica e Social. E 

também o PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 009/2018, que autoriza o Executivo Municipal a 

firmar Termo de Colaboração e transferir recursos financeiros para entidade sem fins lucrativos 

para acolher os menores em situação de risco e afastados do convívio familiar e dá outras 

providências, a qual foi aprovada por unanimidade em votação única. Após passou a palavra 

para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e não realizou indicações. 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 fez indicação para que que sejam providenciados reparos na Estrada do Bairro Água 

Branca, descendo para a propriedade do Sr. Isidoro, a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

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

seguintes indicações: para que que o setor responsável realize com urgência a limpeza e 

também a cobertura da mina que abastece de água o Patrimônio São Francisco do Imbaú; que 

seja empedrada a estrada que dá acesso à propriedade do Sr. José Carlos e Vanico Ferreira, 

pois o mesmo é produtor de leite e o caminhão que transporta o produto não está tendo como 

acessar à propriedade, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para 

o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: 

que seja feito cascalhamento na estrada de acesso à Fazenda Limeira, desde a Rodovia PR 160 



até a sede da mesma, reiterando pedido já realizado anteriormente e que seja enviado a pá 

carregadeira no Assentamento Carlos Lamarca, para fazer a limpeza de todas as caixas de 

retenção de água da chuva, reiterando pedido já realizado anteriormente, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a 

presença de todos e não realizou indicações. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, 

que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao setor competente que realize reparos nas 

seguintes pontes: que liga a Fazenda Pedra Amarela ao Patrimônio de Santa Maria e também a 

Ponte da Estrada do Pico Agudo que liga o Patrimônio até a propriedade do Senhor Valdir 

Bernardes, a qual foi aprovada por unanimidade e também requereu o envio de ofício à 

Secretaria de Esportes para que estude a possibilidade de organização de eventos com práticas 

de atividades físicas, como corridas e caminhadas, como meios de incentivar a prática de 

exercícios físicos pela população. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que a Secretaria de Serviços Públicos 

realize retirada de entulhos na Vila Rodeio, e também que seja passado veneno nos pontos em 

que exista mato, 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.  

 


