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ORDEM DO DIA 

 

 

 

PROJETO EM VOTAÇÃO: 

 

Projeto de Lei nº 004/2018 – Executivo Municipal 

Súmula: Institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Congonhinhas e dá outras providências. 

 

PROJETOS EM APRESENTAÇÃO 

 

Projeto de Lei n° 005/2018 – Executivo Municipal 

Súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito com a 

Agência de Fomento do Paraná S.A.  

 

Projeto de Lei n° 006/2018 – Executivo Municipal 

Súmula: estabelece a obrigatoriedade de normas aos munícipes no trabalho de combate a 

proliferação dos mosquitos, transmissores da Dengue, Chikungunya, Febre Zica e Febre 

Amarela (Aedes Aegyptis). 

 

INDICAÇÕES: 

 

Vereador – Ademar Alves Cardoso 

Indica –que o setor responsável realize reparos de forma geral, nas estradas do Banco da Terra 

Fazenda Congonhinhas e Banco da Terra Santa Marta; 

 

Vereador – Aparecido Renato Honório 

Indica – que o setor responsável providencie reparos na iluminação da quadra de esportes do 

Patrimônio Santa Maria; 

 

Vereador – Cleber Mariano da Silva 

Indica – que o órgão competente realize uma vistoria nas lâmpadas da Rodoviária Municipal e 

também nas dos postes que ficam no entorno da mesma, para facilitar o embarque e 

desembarque de passageiros no período noturno; 

 

Vereador – Everton Carlos Machado 

Indica – que sejam realizados reparos nas Estradas do Banco da Terra Fazenda Congonhinhas, 

reiterando pedido já realizado anteriormente; 

Indica – também, que sejam realizados reparos nas Ruas do Patrimônio Santa Maria;  

 

Vereador - José Fidélis da Silva 

Indica – que o setor responsável realize reparos na Rua dos Trabalhadores na Vila Campos; 

 

Vereador – Ricardo Batista dos Santos 

Indica - que o setor responsável realize reparos no bebedouro do Centro de Saúde da cidade; 
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Indica – também, que o setor responsável realize reparos na Estrada do Bairro do Gino, onde 

está localizada a antiga Escolinha; 

 

Vereador – Valdinei Luca da Silva 

Indica – que o Senhor Prefeito reveja a tabela de valores para uso de maquinários públicos, 

para serviços a particulares, pois os valores atuais estão elevados, dificultando o acesso ao 

serviço pelos pequenos produtores rurais;  

 

 

PEDIDOS DE OFÍCIOS 

 

Vereador – Ademar Alves Cardoso 

Ofício -  ao Secretário Geraldo Rodrigues solicitando que sejam feitos serviços de limpeza e 

recolhimento de entulhos na cidade;  

 

Vereador - Aparecido Renato Honório 

Ofício -  à Secretaria de Esportes, solicitando que seja enviado para o Patrimônio Santa Maria, 

bolas de quadra e de campo, pois sem material esportivo não há condições de praticar 

esportes; 

 

Vereador - Cleilson da Silva 

Ofício – ao Prefeito solicitando que seja alterada a Lei municipal n° 959/2016, sobre a 

hora/maquina, para serviços a particulares no Município;  

Ofício – ao Prefeito para que informe sobre os motivos de não pagamentos à Casa Lar Menino 

Jesus, no período de 07/02/2017 até a presente data; 

 

Vereador – Cleber Mariano da Silva 

Ofício - ao Secretário de Esportes Paulo Sérgio (Queijo) para que analise a possibilidade de 

liberar o horário do Ginásio de Esportes, aos cidadãos que fizerem uso do mesmo para prática 

esportiva. Pois essa iniciativa   incentivaria mais cidadãos a praticar esportes, o que traz 

inúmeros benefícios à saúde;  

 

Vereador - Valdinei Aparecido de Oliveira 

Oficio – ao Prefeito parabenizando e agradecendo pelo asfalto feito no Patrimônio do Váz; 

Oficio – à Policia Civil e Policia Militar do Município, solicitando que deem uma atenção 

especial aos Patrimônios, principalmente do Váz, devido ao número elevado de ocorrências de 

roubos e vandalismos nos mesmos;  
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