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Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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: Aparecido Renato Honório, Ademar Alves 

Cardoso, 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. Foi realizada uma 

oração pelo Senhor Presidente, concedido um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no 

Município e realizada a leitura do expediente pela senhora secretária. Após passou a palavra para o 

Vereador Renato que agradeceu a presença de todos e requereu envio de ofícios ao Deputado Estadual  

Evandro Junior agradecendo pela atenção dispensada a este Vereador e aos seus pedidos no dia de hoje 

na cidade de Curitiba. 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 requereu envio de oficio ao Secretário Geraldo Rodrigues requerendo que seja feita a 

manutenção da iluminação pública de todo o município. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, 

que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja patrolada e cascalhada a estrada 

secundária localizada no Bairro do Areião, que dá acesso ás propriedades dos Senhores Manoel Lucas, 

Irso Estevão, Alexandre Roxa, etc; pois a mesma se encontra intransitável em período de chuva, a qual 

foi aprovada por unanimidade. E requereu também, juntamente com a ACEC – Associação Comercial e 

Empresarial de Congonhinhas, envio de oficio ao Setor de Fiscalização Tributária da Prefeitura para que 

esta fiscalize os vendedores ambulantes do Município. 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 

Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja feita esplanado no sitio do 

senhor Jose da Silva, no Bairro São Benedito, que foi aprovado por unanimidade. Após passou a palavra 

para o Vereador Cléber, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de Oficio ao Deputado 

Romanelli agradecendo pela emenda para a reforma do Colégio Jose Domingues da Costa e também ao 

Senhor Prefeito agradecendo pelo projeto de empedramento a ser realizado no Patrimônio do Santa 

Maria. Por fim, requereu envio de oficio aos Agricultores e Produtores Feirantes de Congonhinhas e a 

Comissão Pastoral da Terra agradecendo pelo convite realizado para o evento realizado no dia 

21/08/2017. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis que agradeceu a presença de todos e 

não fez indicações. O senhor presidente requereu o envio dos seguintes ofícios: à Secretaria de Saúde 

solicitando a compra de duas bombas reservas para puxar agua e serem utilizadas no Patrimônio do Vaz 

e do Imbaú, e também, oficio a Secretaria de Obras e Viação para passar o rolo na Estrada Principal do 

Vaz, no Bairro do São Benedito, colocação de pedras nos pontos mais críticos e a construção de um 

bueiro próximo ao aterro sanitário. 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. 


