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ORDEM DO DIA 

 

 

INDICAÇÕES: 

 

Vereador -  Aparecido Renato Honório 

Indica -  que sejam feitas manutenções nas seguintes estradas rurais: 01) Estrada de acesso à 

Fazenda Manuela Papa, próximo ao Patrimônio do Vitópolis, pois as aulas já retornaram e os 

alunos não têm condições de frequentar por falta de transporte em decorrência do estado de 

conservação da estrada; 2) Estrada que liga as propriedades da Sra. Antônia, Sr. João Alves 

Filho e Sr. Raul Dlugáz, e também até a propriedade do Sr. Valdir Bernardes (Estrada do 

Pico). 3) E que também seja feito com urgência a Estrada do Sr. João Isaias Machado, pois há 

uma criança com necessidades especiais, que não frequenta a escola por falta de condições de 

circulação de transporte escolar; 

Indica - que o Município providencie câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da 

Cidade e dos Patrimônios (Váz, Imbaú, Vitópolis e Santa Maria), para dar mais segurança à 

população, em razão dos casos de roubos acontecidos no Município;  

 

Vereador – Everton Carlos Machado 

Indica –   que seja feito a limpeza de um bueiro na chácara Maria Paula, antiga chácara do 

Mazuquele, localizada na saída do Marabá, pois quando chove não há o escoamento adequado 

da água causando danos à estrada; Indica - também que seja feito com urgência a manutenção 

ou a troca da rede de esgoto do Patrimônio do Vitópolis;  

 

PEDIDOS DE OFÍCIOS 

 

Vereador - Aparecido Renato Honório 

Ofício -  à fisioterapeuta Willianna Ferraz parabenizando e agradecendo pelos excelentes 

trabalhos realizados no município; 

 

Vereador – Cleber Mariano da Silva 

Ofício -  ao Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli parabenizando e agradecendo pela  

destinação de Kits Esportivos ao Município de Congonhinhas; 

Ofício - ao Prefeito para que seja vista a possibilidade de ser implantado em Congonhinhas o 

Projeto de Lei Legislativo n°004/2015 de sua autoria, aprovado em 2016, que dispõe sobre o 

incentivo ao cultivo das plantas” Citronela e Crotalária”, como método natural de combate à 

Dengue e dá outras providências;   

 

Vereador – Everton Carlos Machado 

Ofício - à Secretária de Saúde parabenizando e agradecendo pela aquisição da caixa d'água 

para o Patrimônio Santa Maria;  

 

Vereador – Valdinei Aparecido de Oliveira 

Ofício - à Policia Civil e Policia Militar do Município, parabenizando e agradecendo pelo 

atendimento às solicitações realizadas através dos ofícios n° 018/2018 e 017/2018 

respectivamente; 

 

 

 

 

04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, 

PARANÁ A REALIZAR- SE EM 06 DE MARÇO DE 2018 

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS PR EM 

05/03/2018 

 


