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ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS EM APRECIAÇÃO: 

 

Projeto de Lei nº 014/2018 – Executivo Municipal. 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2018 

e pagar dívidas remanescentes junto à Casa lar menino Jesus, referente aos meses de janeiro de 

2017 até junho de 2018 e dá outras providências.  

 

Projeto de Lei nº 022/2017 – Executivo Municipal. 

Súmula: revoga a Lei Municipal nº 891/2014 e dá outras providências; 

 

INDICAÇÕES: 

 

Vereador - Aparecido Renato Honório. 

Indica – que seja providenciado a construção de uma “guarita” no Conjunto Habitacional 

Benedito Salles do Nascimento, o mais breve possível, para proteção das crianças que 

aguardam o ônibus escolar em dias de chuva; Indica – também, que seja construído uma 

academia ao ar livre e um parquinho no referido Conjunto Habitacional, para lazer das 

crianças e moradores locais; Indica - que seja feita a .manutenção com recapeamento asfáltico 

na Avenida Santa Eugenia  no trecho próximo à Creche, a pedido dos moradores e das mães 

que frequentam a Creche diariamente; 

 

Vereador – Cleber Mariano da Silva.  

Indica -  que seja analisada a possibilidade de se nomear, em homenagem ao Senhor Antônio 

Rodrigues de Macedo (Antônio Padre), algum órgão da Saúde (Posto de Saúde, Centro 

Odontológico ou UPA), por se tratar de uma pessoa que trabalhou muito pela Saúde do 

Município;  

 

Vereador – Cleilson da Silva.  

Indica – que o setor responsável providencie a poda de uma árvore na Rua Osmar Bueno 

Mello, na Vila Rodeio;   

 

Vereador – Everton Carlos Machado. 

Indica – que seja feito o recape asfáltico na Av. Santa Eugênia, no trecho a partir do 

cruzamento da avenida com a Rua São Pedro até seu final próximo ao CMEI Ana Lopo Canet, 

esse é um pedido constante dos moradores e de pessoas que trafegam pelo local; Indica -  que 

o setor responsável analise a possibilidade de colocar identificação nas ruas e avenidas da 

cidade;  

 

Vereador – Ricardo Batista dos Santos. 

Indica –  que sejam patroladas as estradas que dão acesso às propriedades dos Senhores 

Adelson Messias de Lima e Gino Azoline, próximas à Estrada do Vaz e da Grota Funda; 

 

 

 

 

 

18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, 

PARANÁ A REALIZAR- SE EM 26 DE JUNHO DE 2018 
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