
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/02/2017. 

 

         No sétimo dia do mês de fevereiro 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, o qual também 

realizou a leitura do expediente. Na sequência foi indicado o Vereador José Fidelis da Silva para 

compor a Comissão Municipal de Defesa Civil conforme oficio recebido do Poder Executivo nº 

011/2017. Foi também indicado o Vereador Valdinei Luca da Silva para compor a Câmara 

Técnica de Habitação do Município de Congonhinhas, conforme oficio recebido da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social nº 003/2017. Em seguida, passou-se a apreciação do 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº. 02/2016, apresentado pelo Vereador Cléber, Projeto 

Fracking, sobre o qual serão prestadas maiores informações na próxima sessão e posteriormente 

remetido as Comissões. Na sequência passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI Nº. 

001/2017, que dispõe sobre a criação de Órgão de divulgação Oficial do Município e Congonhinhas 

– Estado do Paraná e da outras providencias, o qual foi enviado para as Comissões para 

cumprimento dos prazos e obrigações regimentais. Por fim, passou-se a apreciação PROJETO DE 

LEI Nº. 002/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº. 528/2007 e Lei Municipal nº. 

887/2014 e extingue a Lei Municipal nº. 945/2015 e da outras providencias, o qual foi enviado para 

as Comissões para cumprimento dos prazos e obrigações regimentais. Após passou a palavra para 

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

Kelle Cristina, de Santo Antônio da Platina, informando sobre a exoneração do Controlador Interno 

do Município. Requer também envio de oficio ao Prefeito solicitando os nomes dos funcionários 

que trabalham na coleta de lixo orgânico e reciclável e qual o vínculo com o Município. Requer 

envio de oficio requerendo informações a respeito do CAPES e o porquê de sua retirada do 

Município. Por fim, requer envio de oficio ao senhor Prefeito, em regime de urgência, pedindo 

informações sobre da alteração do Edital de Licitação para Coleta de Lixo Reciclável do Município 

a ser realizada no próximo dia 14. 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 para que 

seja feito o calçamento em torno da Escola Anazareth, a qual foi aprovado por unanimidade. 

Requereu envio de oficio para o Senhor Prefeito solicitando informações sobre o fornecimento de 

água no Patrimônio do Imbaú que não está chegando. Fez indicação para que sejam instalados os 

pontos digitais de Controle de Jornada em todos os setores municipais, a qual foi aprovado por 



unanimidade. E reiterou o pedido de informações sobre o Capes realizado pelo Vereador Renato. 

Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e disse não 

ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, 

que agradeceu a presença de todos e fez a indicação para que sejam revistos os serviços de 

tratores da Patrulha Mecanizada, aos pequenos produtores do Município. Requereu que as 

associações que comandam os tratores prestem conta dos serviços realizados e aquelas 

associações que não estão cumprindo as normas, que os tratores com seus equipamentos sejam 

repassados as demais associações, 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 seja feito 

serviço de calçamento de Patrimônio de Santa Maria em frente a propriedade do Senhor Livino que 

precisa de reparos com urgência, a qual foi aprovada por unanimidade. Além disso, fez indicação 

para que sejam feitas as tampas das caixas das rede de esgoto do Patrimônio de Santa Maria e 

Vitópolis, devido ao risco que está sendo oferecido à população, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos 

e requereu envio de oficio à Secretaria de Serviços Públicos para que envie a pá e caminhão para 

retirar entulhos do Patrimônio de Santa Maria. Após passou a palavra para o Vereador José 

Fidelis, que agradeceu a presença de todos e fez a indicação para que sejam colocados 03 

bancos na pracinha em frente à Escola Anazareth e que também seja providenciado o calçamento 

em volta da mesma, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi aberta a palavra para a tribuna. Foi 

requerido que seja convidado um representante do CAPES para que na próxima sessão sejam 

prestados os devidos esclarecimentos. Foi realizado um minuto de silencio pelo falecimento do 

Senhor João Rocha. 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.  


