
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14/02/2017. 

 

     Aos quatorze 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 e um minuto de 

silêncio pelos falecimentos ocorridos no Município. Após, foi realizada a leitura do expediente. Em 

resposta ao oficio 003/2017 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, foram 

indicados para compor o Conselho, o Vereador Everton Carlos Machado como titular, e o Vereador 

Valdinei Aparecido de Oliveira como suplente. Na sequência, a representante do CAPS, Senhora 

Cecilia fez explanações sobre a importância do trabalho do órgão para o Município de 

Congonhinhas. Logo em seguida, a Senhora  Isabel Cristina Marson fez esclarecimentos a respeito 

do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 002/2016, sobre FRACKING, o qual passa para as 

comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Após passou a palavra para o Vereador 

Renato, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à Prefeitura Municipal 

requerendo cópia integral do Processo de Licitação do Recolhimento do Lixo Reciclável incluindo 

todos os documentos (edital e suas alterações, convocações etc) e também envio de oficio ao 

dentista Luiz Fernando parabenizando pelo trabalho e investimentos realizados no Município de 

Congonhinhas. Fez ainda indicação para que Secretaria de Limpeza solicitando que seja realizada 

a limpeza pública para retirada dos matos (roçadeira) em todas as ruas do Patrimônio de Santa 

Maria com urgência e também para que a Secretaria da Saúde para que realize reparos na 

cobertura do Posto de Saúde do Patrimônio de Santa Maria devido a grande quantidade de 

infiltrações, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

Ademar, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitos vistoria e 

reparos nas dependências do Polo Educacional, a qual foi aprovada por unanimidade. Após 

passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação 

para que sejam realizados reparos na esquina da Rua dos Estudantes com a Rua Siqueira 

Campos, nos fundos do Colégio José Domingues da Costa, pois existe um buraco que dificulta a 

passagem das pessoas, principalmente nos dias chuvosos, a qual foi aprovada por unanimidade. E 

Requereu envio de oficio ao Núcleo Regional da Educação e Colégio José Domingues da Costa 

para que seja realizado reparos no muro do colégio pois este está caindo. Após passou a palavra 

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

realizada reforma da ponte, localizada na Rua Teixeirinha que liga o Patrimônio do Vaz e dá 

acesso secundário ao Bairro São Benedito, alargando a mesma, e manilhada a Rua Teixeirinha, 



para que as colheitadeiras mais largas possam ter acesso as propriedades rurais, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Senhor Prefeito solicitando a 

recuperação da Estrada do Marabá. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja feita a estrada que dá acesso à 

propriedade do Senhor Valdir Bernardes da Silva, no Patrimônio de Santa Maria, pois a mesma se 

se encontra em péssima condições de tráfego e também fez indicação, juntamente com o Vereador 

Cleilson, para que o setor responsável providencie a construção de banheiros na Praça Central, as 

quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação solicitando ao setor competente para que seja 

providenciado a colocação de um quebra-molas na Rua Frei Demétrio, em frente ao CAPS e 

também fez indicação para que o Senhor Prefeito realize uma fiscalização mais efetiva com relação 

aos vendedores ambulantes no Município e que também seja revista o valor da taxa que está muito 

baixa, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador José 

Fidelis, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. 

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.  


