
29ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/10/2019. 

 

         No primeiro dia do mês de outubro 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. Foi realizada uma oração 

pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município e a 

leitura do expediente pela senhora secretária. Em seguida, passou a palavra para o 

Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao Sr. Prefeito para 

que estude a possibilidade de se instituir no município um Conselho da Saúde Mental, com 

a finalidade de ações que visem a prevenção e conscientização sobre os efeitos da doença 

da depressão, que têm atingido a população especialmente os mais jovens, a qual foi 

aprovada 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 fez indicação ao setor de Obras e Viação, 

para que faça a manutenção na estrada que faz a interligação entre a estrada do 

Patrimônio do Vaz com a estrada do Bairro São Benedito, pois a mesma apresenta pontos 

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

José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar 

no momento. Após passou a palavra para o Vereador Livercino, que agradeceu a 

presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a 

palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e reiterou pedido 

para que seja vista a possibilidade de se adequar o trânsito de veículos das Ruas: Manoel 

Antônio de Paiva, em frente a APAE e Rua: 1º de Maio em frente ao Banco do Brasil, com 

a finalidade de determinar o estacionamento apenas de um lado da Rua, como é feito na 

Av. Manoel Ribas. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu 

a presença de todos e juntamente com os vereadores Cléber, Everton, José Fidelis, 

Cleilson, Ricardo e Livercino, fizeram indicação ao Executivo, para que seja vista a 



possibilidade de ampliar o número de salas no CMEI Ana Lopo Canet de nossa cidade, 

para que assim, a Creche possa ofertar mais vagas para as crianças que estão 

aguardando na fila de espera, que dá num total de 45 crianças, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 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.  

 

 


