
25ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/09/2019. 

 

         Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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, Livercino 

Domingues, Ricardo Batista dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Foram realizadas uma 

oração pelos presentes e a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência, 

passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 019/2019, autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito com a Agência Fomento do 

Paraná S/A, o qual passa para pareceres e cumprimento dos prazos regimentais. Em 

seguida, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e 

disse não ter indicações para realizar no momento. 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 reiterou pedido já realizado anteriormente no dia 13/03/2019, para 

que sejam colocadas Placas com identificação dos nomes das Ruas no Conjunto Hab. 

Benedito Salles do Nascimento e também na Rua: Hercílio Dias, localizada na Vila Rodeio. 

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

fez indicação para o setor competente, para que seja aumentada a extra cota da Saúde de 

R$25.000,00 para R$40.000,00, a qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente 

requereu, que seja enviado um oficio em nome da Camara, para o Secretário de Saúde, 

esclarecendo para onde será destinado o dinheiro da emenda do Requião Filho que foi 

destinada a saúde. Após passou a palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu 

a presença de todos e fez indicação ao setor competente, para que seja providenciado a 

limpeza das ruas da cidade, principalmente a Rua em frente ao Cemitério Municipal que 

está uma vergonha, a cidade se encontra suja demais, a qual foi aprovada por 

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

presença de todos e fez as seguintes indicações: ao setor competente, para que seja visto 

a possibilidade de colocar 01 Microfone com caixa de som no Posto de Saúde, para 

anunciar os pacientes que vão ser atendidos, pois está havendo reclamação por parte de 



algumas pessoas idosas que não escutam quando são chamadas e também que 

providenciado algumas melhorias, tais como: limpeza e pintura da Praça local, para as 

programações alusivas a Semana da Pátria, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

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

reiterou pedido para que seja visto a possibilidade de se fazer serviços de manilhamento, 

da esquina da Av. Santa Eugênia, com a Rua das Maravilhas.  Após passou a palavra para 

o Vereador Valdinei Luca, 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.  

 


