
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09/04/2019. 

 

         Aos nove dias do mês de Abril 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: Ademar Alves Cardoso, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, 

José Fidelis da Silva, Livercino Domingues, Ricardo Batista dos Santos, Valdinei Luca da 

Silva e ausentes Aparecido Renato Honório e Cleber Mariano da Silva. Diante dos 

ausente, o Vereador Valdinei assumiu a presidência desta sessão. Na sequência, foram 

realizadas uma oração pelos presentes e a leitura do expediente pela senhora secretária. 

Em seguida, passou a palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de 

todos e fez indicação para que que seja colocado um quebra-molas na Rua São Paulo em 

frente ao Fórum e também que seja colocada placa de identificação como “área de 

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

Cleilson, que agradeceu a presença de todos e requereu o envio dos seguintes ofícios: ao 

Deputado Estadual Cobra Repórter (Devanil Reginaldo da Silva), solicitando emenda 

parlamentar para recursos para colocação de meios fios e galerias pluviais na Vila Rural 

Francisco Tozzi e à Secretária Municipal de Educação solicitando que seja analisada a 

possibilidade de melhorias do pátio do CMEI Criança Esperança, como calçada para o 

parquinho e o plantio de grama para as demais áreas que são destinadas às atividades 

recreativas das crianças, atendendo a pedido de pais de alunos. Após passou a palavra 

para o Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que 

seja colocado um quebra-molas em frente ao Colégio Professor Aídes Nunes da Silva, pois 

passam veículos em alta velocidade pelo local, a qual foi aprovado por unanimidade. 

Requereu também envio de oficio ao Prefeito solicitando que seja cedido uma parte do 

barracão do Pátio Municipal para servir de deposito de pneus usados para reciclagem. 

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 requereu envio de oficio ao 

setor responsável para que seja verificado de quem seria a competência sobre a instalação 

de rede de energia elétrica no loteamento do Senhor Dél na Rua São João, se é do 

proprietário ou do município. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que 



agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja vista a possibilidade de 

adquirir uma caixa d’água para o Banco da Terra Fazenda Congonhinhas, o qual foi 

aprovado 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.  


