
28ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Aos nove dias do mês de outubro 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, Cleilson da Silva, Everton Carlos 

Machado, José Fidelis da Silva, Livercino Domingues, Ricardo Batista dos Santos, 

Valdinei Luca da Silva e ausente Cleber Mariano 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 indicação para que seja refeita a ponte da estrada 

de acesso do Assentamento Fazenda Santa Rita para o bairro São Benedito passando 

pela Igreja, a qual foi aprovada apor unanimidade. Após passou a palavra para o 

Vereador Ricardo que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam 

feitos reparos na quadra de esportes do Patrimônio do Imbaú, a qual foi aprovada por 

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

presença de todos e fez indicação para que sejam realizados reparos no asfalto das ruas 

da cidade, a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador 

Livercino, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à Secretaria 

de Serviços Públicos parabenizando pelos trabalhos realizados no Município. Após 

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

as seguintes indicações: para que sejam feitos reparos na estrada da chácara Santa 

Rosa do Senhor José Antônio de Moraes, localizada em frente ao posto de combustível 

do Rick Taubaté e para que seja analisada com urgência uma solução para o deposito 

que recebe a rede de esgoto do Patrimônio do Vitópolis, pois está transbordando, as 

quais foram aprovadas 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. 


