
24ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/08/2019. 

 

         Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, Livercino Domingues, Ricardo Batista 

dos Santos, Valdinei Luca da Silva e ausente José Fidelis da Silva. Foi realizada uma 

oração pelos presentes. Em seguida, passou a palavra para o Vereador Renato, que 

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

seja estudado a possibilidade de ser implantado 01(um) quebra-molas na Av. 20 de março, 

na entrada da cidade, pois está tendo uma grande quantidade de veículos que trafegam 

em alta velocidade, e as famílias que residem do lado correm riscos, as quais solicitam que 

o local tenha mais segurança, 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 

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 e disse não 

ter indicações para realizar no momento. O Vereador Cleber, fez indicação à Secretaria de 

Obras e Viação, para que sejam feitas as estradas do Patrimônio Santa Maria, tanto as 

estradas do entorno, quanto as de dentro, em caráter de urgência, a qual foi aprovada por 

unanimidade. E também, reiterou pedido para que seja alongado/aumentado o quebra-

molas na Rua Frei Demétrio, em frente à residência do Sr. Demerson Pacheco. 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.  

 


