
 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15/10/2019. 

 

         Aos quinze dias 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 e um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município. Na 

sequência, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de 

todos e requereu envio de ofício a todas as Escolas Municipais e Estaduais de nosso 

Município, desejando-lhes um Feliz Dia do Professor. 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 requereu envio de ofícios para os Srs. Roberto Garcia dono da 

Pedreira e para o Sr. Denílson Pereira da Silva o Gerente da Fazenda Tejadamaro, 

agradecendo-os por terem arrumado a pedra para que fossem feitos os serviços de 

empedramento das Ruas dos Patrimônios do Santa Maria do Rio do Peixe, Vitópolis e 

outros. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de 

todos e requereu o envio de ofício a Sra. Kelly da Silva, agradecendo-a pelo brilhante 

trabalho realizado e pelo empenho em prol do Hospital do Câncer de Londrina e também 

fez indicação ao setor competente, para que seja feita manutenção da estrada que dá 

acesso ao Bairro Água Branca, desde o trecho da Cerâmica Dutra até o referido Bairro, 

principalmente no trecho mais crítico que vai até a ponte., 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 reiterou pedido 

já realizado anteriormente, para que seja feita a poda de uma árvore localizada na Rua: 

Manoel Antônio de Paiva, em frente à residência do Sr. Messias, que se encontra com os 

galhos secos, correndo riscos de acidentes no local, e pede que o Secretário por este 

serviço tome providências urgentes e solicitou que o Secretário de Serviços Públicos, tome 

providências urgentes, com relação a limpeza das Ruas da cidade, pois as mesmas se 



encontram muito sujas, e o mato tomando conta. Por fim, solicitou o envio de ofício a 

Secretária de Educação, para que a mesma informe a esta Casa de Leis, de quem é a 

responsabilidade de levar o Leite para o Patrimônio de Santa Maria, pois há três semanas 

que não é levado. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a 

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

 


