
12ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2019. 

 

         Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove, 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: Aparecido Renato Honório, Ademar Alves Cardoso, Cleber Mariano 

da Silva, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Livercino 

Domingues, Ricardo Batista dos Santos e ausente Valdinei Luca da Silva. Foram 

realizados uma oração pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos 

ocorridos no município e a leitura do expediente pela senhora secretária. Foi solicitado 

pelos vereadores, em nome da Camara Municipal, o reenvio dos ofícios às autoridades 

competentes com o fim de realizar uma reunião para discutir a segurança pública do 

Município. Em seguida, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a 

presença de todos, fez indicação ao Secretário Geraldo Rodrigues que realize reparos na 

quadra de esportes do Patrimônio Santa Maria, e também no muro da mesma, pois este 

está caindo e oferecendo perigo às crianças que fazem uso do local, a qual foi aprovada 

por unanimidade. E também requereu envio de ofício ao Prefeito solicitando que seja vista 

a questão do adicional de insalubridade de alguns motoristas da educação que não estão 

recebendo esse adicional. Após, passou a palavra para o Vereador Ademar, que 

agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após 

passou a palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e disse 

não ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para o Vereador 

Ricardo, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no 

momento. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a 

presença de todos, fez indicação ao setor responsável que passe veneno para controle de 

matos nas ruas da Vila Rodeio, pois o mato está tomando conta e têm aparecido ratos no 

local, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

Livercino, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no 

momento. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de 

todos, fez indicação para que seja feita manutenção na Ponte que dá acesso à Vila Rural 

Francisco Tozzi, a qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente convidou todos os 

vereadores presentes para uma reunião dia 07/05/2019 às 17 horas, no Plenário desta 



casa, para tratar sobre a reforma do prédio da Camara Municipal. 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.  


