
13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/05/2017. 

 

Aos nove dias do mês de maio 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, Ricardo Batista dos Santos, Valdinei Aparecido de 

Oliveira, Valdinei Luca da Silva ausente José Fidelis da Silva. Na ausência do Vereador 

José Fidelis, a posição foi ocupada pelo Vereador Everton. Foi realizada uma oração pelo 

Senhor Presidente. Realizado um minuto de silencio pelo falecimento da Sra. Maria 

Bernardino. Na sequência, foi feita a leitura do expediente pela Secretária. Após passou a 

palavra para o Vereador Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de 

oficio reiterando o pedido para realizar reparos na Rua Siqueira Campos, atrás do Colégio 

José Domingues. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a 

presença de todos e fez indicação para que sejam feitos reparos e patrolamento em toda 

extensão da Rua Teixeirinha, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e não realizou 

indicações. Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação para patrolar a entrada do Sitio Santo André, do Sr. João Maria 

Viana que se localiza na estrada do Banco da Terra, Fazenda Congonhinhas, a qual foi 

aprovada por unanimidade. E ofício aos órgãos públicos parabenizando pelos Dia das 

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

todos e não realizou indicações. Cantou-se parabéns para os aniversariante. 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. 

 

 


