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86.320-000 – Congonhinhas - Estado do Paraná. 
 
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 ORDEM DO DIA: 
 
 
REQUERIMENTO VEREADOR APARECIDO RENATO HONÓRIO: 
1- Cópia do documento que foi aprovado pela Câmara Municipal, através do 
Requerimento apresentado pelos Vereadores a respeito do Diário de Bordo do Carro 
Fiat Strada da Secretária de Agricultura do Município. 
 
2- Cópia dos pareceres técnicos da Controladora Interna do Município e do parecer 

do Engenheiro Civil, a respeito do porquê de os prédios públicos estarem fechados, 
ex: antiga Secretária de Educação, Creche do Santa Maria e etc...; 
 
3- Cópia do parecer da Controladora Interna do Município, sobre as ações de 
contratação de prédios particulares com justificativas pela Controladora Interna, 
sabendo que existe prédios públicos fechados. 

 
 
OFÍCIOS/INDICAÇÕES: 
 
VEREADOR CLEILSON DA SILVA: 
1- Indica ao Sr. Prefeito, para que seja vista a possibilidade de estender a Rede de 
Energia elétrica, com a colocação de mais 02 (dois) postes, para as pessoas que 
residem ao lado do Conjunto Hab. Jaime Pedro Ferreira, tal pedido se faz necessário 
no sentido de regularizar a situação para os moradores do local. 
 
VEREADOR RICARDO BATISTA DOS SANTOS: 
1-Indica ao setor competente, que seja empedrado alguns trechos que estão críticos 
da estrada do Patrimônio do Vaz, sendo um próximo a propriedade do Sr. Gino 
Azoline e o outro na subida da Faz. Santa Terezinha; 
2- Indica que seja empedrado a estrada do Patrimônio de São Francisco do Imbaú, 
sentido ao Assentamento onde estão sendo construídas as novas unidades das 
Granjas da Avícola Catarinense; 
3- Indica ainda, que seja empedrado algumas estradas das propriedades do 
Assentamento da Santa Rita, pois o caminhão que faz a coleta do Leite, não está 
tendo acesso para chegar as propriedades para poder pegar o leite. 
 

VEREADOR CLEBER MARIANO DA SILVA: 
1- Ofícios a Secretária de Educação e ao Executivo Municipal, para que seja vista a 
possibilidade do Município dar uma ajuda de custo no transporte dos alunos que 
fazem Colégio Militar na cidade de Cornélio Procópio. 
 


