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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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, Cleilson da Silva, José Fidelis da Silva, 

Ricardo Batista dos Santos, Valdinei Luca da Silva, Valdinei Aparecido de Oliveira. 

Ausentes Cleber Mariano da Silva e Everton Carlos Machado. Foi realizada uma oração 

pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município e a leitura 

do expediente pela senhora secretária. Ficam todos os vereadores convocados para uma 

sessão extraordinária no dia 02/07/2018 as 18 horas. Após passou a palavra para o 

Vereador Renato que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: 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; que seja construído uma academia ao ar livre e um parquinho no 

referido Conjunto Habitacional, para lazer das crianças e moradores locais; para 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, as quais foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. Após passou 

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

para que o setor responsável providencie a poda de uma árvore no cruzamento da Rua 

Osmar Bueno Mello com a Antônio Martins, na Vila Rodeio, a qual foi aprovada por 

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

de todos e fez indicação para que 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, a qual foi aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra para 

o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. Após 

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

fez indicações. E não tendo mais nada a tratar, 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. 


