
 

Câmara Municipal de Congonhinhas 
Estado do Paraná 

 

31ª REUNIÃO ORDINÁRIA, A REALIZAR-SE EM 15 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

ORDEM DO DIA: 
 

PROJETO DE LEI NAS COMISSÕES: 
 

PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 021/2019, “Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2020 

– Lei Orçamentária Municipal”. 
 
INDICAÇÕES/OFÍCIOS 

 
VEREADOR RICARDO BATISTA DOS SANTOS: 
1- Solicita o envio de ofício a Sra. Kelly da Silva, agradecendo-a pelo brilhante 

trabalho realizado e pelo empenho em prol do Hospital do Câncer de Londrina; 
2- Indica ao setor competente, para que seja feita manutenção da estrada que 

dá acesso ao Bairro Água Branca, desde o trecho da Cerâmica Dutra até o 
referido Bairro, principalmente no trecho mais crítico que vai até a ponte. 
 

VEREADOR APARECIDO RENATO HONÓRIO: 
1- Solicita o envio de ofício a todas as Escolas Municipais e Estaduais de 

nosso Município, desejando-lhes um Feliz Dia do Professor.  
 
VEREADOR CLEILSON DA SILVA: 

1- Solicita o envio de Ofícios para os Srs. Roberto Garcia dono da Pedreira e 
para o Sr. Denílson Pereira da Silva o Gerente da Fazenda Tejadamaro, 
agradecendo-os por terem arrumado a pedra para que fossem feitos os 

serviços de empedramento das Ruas do Patrimônio de Santa Maria do Rio do 
Peixe.  

 
VEREADOR LIVERCINO DOMINGUES: 
1- Reitera pedido já realizado anteriormente, para que seja feita a poda de 

uma árvore localizada na Rua: Manoel Antônio de Paiva, em frente à residência 
do Sr. Messias, que se encontra com os galhos secos, correndo riscos de 

acidentes no local, e pede que o Secretário por este serviço tome providências 
urgentes; 
2- Solicita que o Secretário de Serviços Públicos, tome providências urgentes, 

com relação a limpeza das Ruas da cidade, pois as mesmas se encontram 
muito sujas, e o mato tomando conta.  
3- Solicita o envio de Ofício a Secretária de Educação, para que a mesma 

informe a está Casa de Leis, de quem é a responsabilidade de levar o Leite 
para o Patrimônio de Santa Maria, pois há três semanas que não é levado, 

quem ficou responsável pelo transporte. 


