
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16/04/2019. 

 

         Aos dezesseis 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: 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 ausente Valdinei Luca da Silva. Foram realizadas 

uma oração pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no 

município e a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência passou-se a 

apreciação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 012/2019, que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias da Administração Direta e Indireta do Município de Congonhinhas, 

para o Exercício Financeiro de 2020 e da outras providencias. O projeto aguardará 

questionamentos específicos dos vereadores até dia 19/04/2019 e após passará para 

parecer jurídico em 20 dias. Na sequência, segue para as comissões para pareceres e 

cumprimento dos prazos regimentais. Em seguida, passou a palavra para o Vereador 

Renato, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja reparado com 

urgência a estrada que dá acesso à Fazenda do Meneguel, pois está tendo criança em 

idade escolar no local, e a estrada está em péssimas condições de uso, a qual foi 

aprovada por unanimidade. E também requereu envio de oficio à Secretaria de Serviços 

Públicos Municipais, solicitando que seja informado a essa Casa de Leis o ocorrido na 

semana passada, onde galões de veneno foram encontrados no local de reciclagem do 

município. 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 fez indicação 

ao setor responsável que sejam feitas melhorias nas ruas Canário e Pintassilgo, no 

Conjunto Habitacional Camilo Scussel, como limpezas dos bueiros e reassentamento das 

pedras do calçamento com pedras irregulares, pois estas saíram com as enxurradas, a 

qual foi aprovada por unanimidade. 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 

fez indicação para que seja feita a limpeza de todas as ruas da Vila Rodeio, principalmente 

na Rua Antônio Martins, a qual foi aprovado por unanimidade. E também requereu envio 

de oficio ao Sr. Luiz Antônio parabenizando-o pela iniciativa de oferecer aulas de ritmos 

voluntariamente às pessoas do município. 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.  


