
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/02/2018. 

 

         No sexto dia do mês de fevereiro do ano 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: 

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. Foram realizados uma oração pelo Senhor Presidente, um minuto 

de silêncio pelos falecimentos ocorridos nesta semana e a leitura do expediente pela Secretária 

Joelma. Em seguida, passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº. 

004/2018, que institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Congonhinhas 

e dá outras providências, o qual foi enviado para as Comissões para cumprimento dos prazos e 

obrigações regimentais, em regime de urgência. Após passou a palavra para o Vereador Renato, 

que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que que sejam feitas lombadas, com 

urgência, em frente ao Colégio Professor Aídes Nunes da Silva, pois veículos estão trafegando em 

alta velocidade, no referido local; indica também, que sejam construídas galerias pluviais na 

Avenida Manoel Ribas, para melhorar o escoamento de agua em dias chuvosos, pois a invasão de 

agua nas calçadas têm causado transtornos aos comerciantes locais, as quais foram aprovadas 

por unanimidade. 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 

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

momento. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que fez indicação para que o setor de 

limpeza providencie a retirada de entulhos dos Patrimônios Santa Maria e Vitópolis; indica também, 

que seja realizada a manutenção nas estradas que dão acesso ao Bairro Água Branca, sendo a 

que desce pela Cerâmica e a outra, a antiga Estrada, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Após passou a palavra para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e requereu 

envio de oficio à Sanepar para que analise a possibilidade de doação de um reservatório para 

água, para o Patrimônio Santa Maria, iniciativa que beneficiaria os moradores locais, cerca de 500 

pessoas e ao secretário responsável para que compareça a próxima sessão desta Casa a fim de 

prestar esclarecimentos sobre o suposto empréstimo do maquinário da Prefeitura à particular. Após 

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

ter indicações para realizar no momento. 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.  


