
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/02/2020 

 

         No quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, Livercino Domingues, 

Ricardo Batista dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Foi realizada uma oração pelos 

presentes. O Sr. Presidente concedeu o uso da palavra para o Sr. Marcio, coordenador do 

MST em Congonhinhas, que falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos pequenos 

produtores rurais no município. Em seguida, passou-se a palavra para o Vereador Renato, 

que agradeceu a presença de todos e apresentou os seguintes requerimentos: 01 -Cópia 

dos pareceres técnicos da Controladora Interna do Município e do parecer do Engenheiro 

Civil, a respeito do porquê de os prédios públicos estarem fechados, ex: antiga Secretária 

de Educação, Creche do Santa Maria entre outros; 02- Cópia do parecer da Controladora 

Interna do Município, sobre as ações de contratação de prédios particulares com 

justificativas pela Controladora Interna, sabendo que existe prédios públicos fechados. 

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 fez indicação para que seja 

vista a possibilidade de estender a Rede de Energia elétrica, com a colocação de mais 02 

(dois) postes, para as pessoas que residem ao lado do Conjunto Hab. Jaime Pedro 

Ferreira, tal pedido se faz necessário no sentido de regularizar a situação para os 

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

Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: 01- 

Indica ao setor competente, para que seja empedrado em alguns trechos que estão críticos 

da estrada do Patrimônio do Vaz, sendo um próximo a propriedade do Sr. Gino Azoline e o 

outro na subida da Faz. Santa Terezinha; 02- que seja empedrado a estrada do Patrimônio 

de São Francisco do Imbaú, sentido ao Assentamento onde estão sendo construídas as 

novas unidades das Granjas da Avícola Catarinense; 03- Indica que sejam empedradas 

algumas estradas das propriedades do Assentamento da Santa Rita, pois o caminhão que 



faz a coleta do Leite, não está tendo acesso para chegar as propriedades para poder pegar 

o leite, todas as indicações foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para 

o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações 

para realizar no momento. 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 e disse 

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

Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para 

realizar no momento. O Sr. Presidente solicitou o envio de ofícios à Secretaria de 

Educação e ao Prefeito solicitando para que seja vista a possibilidade de o Município dar 

uma ajuda de custo no transporte dos alunos que estudam no Colégio Militar de Cornélio 

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

para constar a presente ata, que vai assinada pelo Sr. Presidente, 1º Secretário e demais 

vereadores.  


