
33ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/10/2019. 

 

         Aos vinte e nove 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, Ricardo Batista dos Santos, 

Valdinei Luca da Silva e ausente Livercino Domingues. Foi realizada uma oração pelos 

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

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

que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao setor competente, que seja feito a 

manutenção em duas Pontes localizadas no Patrimônio de Santa Maria, sendo uma na estrada 

que dá acesso ao Pico, logo na saída do Patrimônio e outra na saída do Patrimônio que dá 

acesso a propriedade do Sítio do Sr. Joaquim Januário Filho e outros sitiantes, com urgência, 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 juntamente com os demais vereadores requereu envio 

de oficio ao Secretário de Agricultura do Estado do Paraná Norberto Ortigara requerendo a 

inclusão do Município de Congonhinhas nos investimentos estaduais que serão realizados na 

pavimentação asfáltica e colocação de paralelepípedo na área rural. 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 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. O senhor Presidente fez indicação ao Sr. Prefeito, para 

que viabilize esforços junto aos órgãos competentes, para que seja disponibilizado um 

Delegado de Polícia para nossa cidade, para que o mesmo possa dar andamento nas 

ocorrências que tem acontecido em nosso Município, 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.  


