
38ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/12/2019. 

 

         Aos três dias do mês de dezembro 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. Os 

vereadores ficam convocados para sessão extraordinária no dia 09/12/2019 as 17 horas 

para a votação dos projetos que se encontram em pauta. Após, passou a palavra para o 

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

tomadas providências por parte do Sr. Prefeito, a respeito das casas do Conjunto Hab. 

Jaime Pedro Ferreira (popular Vila do Gizo), para que o Engenheiro Civil, vá até o locar 

verificar o que está ocorrendo, pois está havendo muitas reclamações por parte dos 

moradores a respeito das trincas nas casas, e os moradores estão ficando apreensivos 

com esta situação, a qual foi aprovada por unanimidade. Requereu envio dos seguintes 

ofícios: Solicitando informações por parte do Sr. Prefeito, para que responda sobre o 

Projeto de Implante Dentário pelo SUS e também sobre o Programa do Atlético 

Paranaense, em parceria com o Município, pois já faz mais de dois meses que trouxemos 

para o Município, e até agora a Prefeitura não demonstrou nenhum interesse e solicitando 

informações a respeito por qual motivo foi cortada a energia elétrica da Creche do 

Patrimônio de Santa Maria, nesta última sexta feira, que mande os comprovantes recentes 

de pagamentos dos últimos três meses. 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 disse não ter indicações para 

realizar no momento. 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 disse não ter indicações para realizar no 

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

presença de todos, fez indicação ao setor competente, para que seja enviado os 

maquinários para o Assentamento Carlos Lamarca, para fazer tanques para criação de 

peixes, nas seguintes propriedades: Sr. Eliel Moreira, Jorge Gomes Sardinha, Ronaldo 

Pereira, Donizete Lauri Machado, Jair Contendes, Dair José Sutil e Demir Souza Santos, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Requereu envio de oficio ao para o Deputado 

Romanelli, requerendo que o mesmo viabilize recursos para a construção de uma casa de 

mel, no Assentamento Carlos Lamarca, atendendo a pedido dos apicultores do local. Por 

fim, reiterou os seguintes pedidos: para que seja providenciado uma cobertura para os 

feirantes da feira da Praça Júlio Pedro Ferreira, pois em dias de chuva tem ocasionado 

alguns transtornos para os feirantes e clientes e também para seja providenciado reparos 

necessários, em um buraco existente na Rua Otacílio Sales Grube, em frente à residência 

do Sr. Dete, localizado na saída para o Bairro Marabá. E não tendo mais nada a tratar, o 

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. 

 


