
Câmara Municipal de Congonhinhas 
Rua Oscar Pereira de Camargo, 396 – Centro – Fone 43-3554.1361. 

86.320-000 – Congonhinhas - Estado do Paraná. 
 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
OFÍCIOS/INDICAÇÕES: 
 
VEREADOR LIVERCINO DOMINGUES: 
1- Indica ao setor competente, para que seja feito serviços de empedramento em 
algumas estradas do Bairro do Marabá, sendo: na estrada do Assentamento Carlos 
Lamarca, estrada essa que liga a propriedade do Sr. Adelidio a estrada do Iguapê, 
estrada que liga a propriedade do Sr. Carlão e Sr. Jair, até a estrada principal onde 
passa o ônibus Escolar, estrada que liga o Barro Preto, passando pela propriedade 
dos Srs. Dema e Clóvis; estrada principal que passa pela propriedade do Sr. Joaquim 
Vassoura, passando pela propriedade do Sr. Valdinei descendo até o final da mesma; 
5- Solicita o envio de ofícios, para o Secretário Paulo Sérgio e também para o Sr. Vice-
Prefeito, parabenizando-os pelos trabalhos realizados em nosso Município.  
 
VEREADOR ADEMAR ALVES CARDOSO: 
1- Indica ao setor competente, que seja feito reparos em geral nas estradas do 
Assentamento da Fazenda Congonhinhas, pois as mesmas se encontram em situação 
precária, dificultado a locomoção dos veículos que precisam trafegar na referida 
estrada; 
2- Indica ainda, que o setor de limpeza pública faça limpeza recolhendo lixos e 
entulhos que se encontram nas ruas da cidade, e também que, proceda a passagem 
de veneno no mato, pois o mesmo está tomando conta, devido às chuvas constantes. 
 
VEREADOR RICARDO BATISTA DOS SANTOS: 
1- Reitera pedido já realizado anteriormente, para que a Prefeitura ceda uma parte do 
barracão do Pátio, para que os borracheiros possam usar como depósito de pneus 
usados. 
 
VEREADOR JOSÉ FIDÉLIS DA SILVA: 
1- Indica ao setor competente, para que faça um quebra-molas, na Rua: Curitiba, 
localizada no Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe; 
2- Indica ao setor competente, para que sejam feitos reparos nas Ruas da Vila Ribeiro. 
 
VEREADOR EVERTON CARLOS MACHADO: 
1- Solicita o envio de ofício ao Secretário Geraldo Rodrigues, parabenizando-o pelo 
Campeonato de Futebol realizado recentemente; 
2- Reitera pedido já realizado anteriormente, para que seja vista a possibilidade, de 
se fazer mão única ou estacionamento só de um lado das Ruas: Manoel Antônio de 
Paiva em frente a Apae, e na Rua: 1º de Maio em frente ao Banco do Brasil. 
  


