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Aos seis dias do mês de novembro 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, Valdinei 

Luca da Silva e ausente Ricardo Batista dos Santos. Foi realizada uma oração pelos 

presentes. Na sequência, passou-se a apreciação e votação PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 017/2018, que autoriza alienar bens inservíveis constantes da relação 

de bens do Patrimônio Público Municipal e dá outras providências, o qual foi aprovado 

com 5 votos favoráveis, em primeira votação, com a abstenção dos votos dos 

Vereadores Ademar e Renato. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à COPEL solicitando que 

analise o que pode ser feito com poste de energia elétrica localizado em frente à farmácia 

do William, o qual se encontra torto e trincado. 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 Valdinei Luca, que agradeceu a presença de todos e fez 

indicação para que o setor responsável providencie reparos em todas as estradas rurais 

do município, a qual foi aprovada por unanimidade. Requereu também envio de oficio ao 

Prefeito solicitando informações de o porquê o aparelho de Raio X ainda não estar 

funcionando para atendimento aos munícipes.  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 não fez 

indicações. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que agradeceu a presença 

de todos e fez indicação para que sejam feitos reparos na estrada que dá acesso ao 

Patrimônio Santa Maria, e dentro dos patrimônios tanto em Santa Maria como no 

Vitópolis, 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. 


