
38ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/12/2020. 

 

         No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 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, Aparecido Renato Honório, 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 e um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no Município. Em seguida, 

passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e disse não 

ter indicações para realizar no momento. 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 requereu 

envio de oficio ao Assessor de Planejamento Marcelo Shymisu e ao Prefeito e toda sua equipe 

agradecendo e parabenizando pelos esforços para realizar a pavimentação na Avenida Santa 

Eugenia e Avenida Brasil. 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 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 todo, fez 

indicação que sejam passados a máquina e o rolo em todo o Banco da Terra Fazenda 

Congonhinhas, e também nas estradas de acesso ao mesmo tanto a que parte da Rodovia PR 

160 e também na estrada desde a cidade, a qual foi aprovada por unanimidade, e requereu 

envio de oficio ao Conselho Tutelar de Congonhinhas solicitando que informem se encontraram 

o endereço de Érica Fernanda, no Assentamento Carlos Lamarca, após o envio de ofícios pela 

Escola Anazareth nos quais solicitou que visitassem tal residência. O Senhor presidente fez 

indicação ao prefeito que seja vista a possibilidade de implantação de um parquinho para as 

crianças no Patrimônio do Santa Maria do Rio do Peixe, a qual foi aprovada por unanimidade e 

requereu envio dos seguintes ofícios: ao Assessor de Planejamento Marcelo Shimysu 

parabenizando pelo grande trabalho que vem realizando no município e ao funcionário Marcos 

Rogério Friedrich parabenizando pelo trabalho que vem realizando no Patrimônio do Santa 

Maria do Rio do Peixe. 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. 


