
11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/04/2017. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezessete, as dezenove 

horas, na sede da Câmara Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, sito à Rua: 

Oscar Pereira de Camargo, nº 396, realizou-se a presente sessão com a presença dos Srs. 

Vereadores: Ademar Alves Cardoso, Aparecido Renato Honório, Cleber Mariano da Silva, 

Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Ricardo Batista dos 

Santos, Valdinei Aparecido de Oliveira e Valdinei Luca da Silva. Foi realizada uma oração 

pelo Senhor Presidente. Após passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a 

presença de todos e realizou a seguinte indicação: solicita ao setor competente, que sejam 

feitos reparos na ponte que dá acesso às propriedades dos Senhores: Valdir Bernardes, 

Amauri de Paiva, Lucimar Bezerra, João Claro Alves e também dá acesso à propriedade do 

Vereador Cleber Mariano da Silva. Solicita também que sejam realizados reparos na 

entrada do Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe, pois o trecho se encontra com muitos 

buracos, atrapalhando o trafego de veículos pelo local, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença 

de todos e fez indicação para que seja realizada a limpeza dos bueiros e da Rua Santa 

Catarina, atrás do fórum, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que 

seja feita a limpeza da Rua Frei Demétrio e a limpeza dos bueiros, a qual foi aprovada por 

unanimidade. E requereu envio de oficio ao Setor Rodoviário agradecendo pelo trabalho 

realizado na Vila Rural. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a 

presença de todos e realizou a seguinte indicação: Solicita ao setor competente, que sejam 

feitos serviços de terraplanagem no Banco da Terra Fazenda Congonhinhas, no lote da 

Senhora Marlene Messias, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para a 

construção de meio-fio na rua de saída do Marabá, a qual foi aprovada por unanimidade. 

E reiterou pedido de construção campo de futebol no Marabá. Após passou a palavra para 

o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja 

feito reparos na estrada do Sr. Luiz Inácio Rodrigues, localizada no Bairro Agua Branca, a 

qual foi aprovado por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Secretário de Esportes 

parabenizando pelos trabalhos realizados no município em prol dos esportes. Após passou 

a palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e fez 

indicação para que sejam realizados reparos necessários nas Ruas Jose Rodrigues de 

Oliveira, Luiz Cantóia, dos Trabalhadores e Jose Felício Silvano na Vila Campos e nas 



ruas Jose Dantas Goes e Araucaria na Vila Ribeiro, a qual foi aprovada por unanimidade. 

O Senhor Presidente requereu envio de oficio à Prefeitura requerendo a limpeza e 

patrolamento das ruas no Patrimônio do Vaz. Por fim, requereu envio de oficio em nome 

da Câmara ao Setor de Saúde solicitando informações a respeito do muro que está sendo 

construído no Hospital, sendo que havia a informação de que lá seria a entrada e saída de 

emergência. E não tendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, do 

que para constar a presente ata, que vai assinada pela advogada Karla de Fátima 

Yamashita, Sr. Presidente, 1º Secretário e demais vereadores. 

 


