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Aos dezoito dias do mês de Setembro 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, 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 e a leitura 

do expediente pela senhora secretária. Na sequência, passou a palavra para o Vereador 

Renato que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. 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 as 

seguintes indicações: para que sejam feitas limpezas em geral nas ruas da Vila Rural, com 

retirada de matos e entulhos; para que seja feito o empedramento da Estrada de acesso da 

Vila Rural, reiterando o pedido já realizado anteriormente; para que seja construído um 

quebra-molas na rua da Praça Nossa Senhora Aparecida, em frente à Lanchonete Bacarot’s; 

para que seja feita a continuação do empedramento da Estrada de acesso ao Banco da 

Terra Fazenda Congonhinhas, desde o trecho partindo da torre até o Banco da Terra, e 

também nas estradas internas do mesmo, em que trafegam os ônibus escolares, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja feita a reposição das vigas 

mestre da ponte do Sítio do Senhor Valdir Bernardes da Silva, no Patrimônio Santa Maria, 

pois as vigas foram retiradas há mais de um ano, a qual foi aprovada por unanimidade. E 

requereu também envio de oficio ao Senhor Prefeito solicitando que seja disponibilizado 

atendimento odontológico no Assentamento Carlos Lamarca e também, solicitando que seja 

analisada a possibilidade de instalação de uma Creche no mesmo Assentamento. 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 Livercino, que agradeceu a 

presença de todos e não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador Cleber, 

que agradeceu a presença de todos e, juntamente com o Vereador Everton, solicitou envio 

de oficio à Secretaria de Serviços Públicos, agradecendo pelos serviços de limpeza 

realizados nos Patrimônios Santa Maria e Vitópolis.  Após passou a palavra para o Vereador 



Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitos reparos 

na Estrada da Dona Nazira Gomes da Silva, localizada em frente à entrada do Bairro Água 

Branca, a qual foi aprovada por unanimidade. 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. 


