
14ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/05/2020. 

 

         Aos dezenove dias do mês de maio 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: Aparecido Renato Honório, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José 

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

ausentes Ademar Alves Cardoso e Cleber Mariano da Silva. Diante da ausência do Vereador 

Cleber, o vereador Valdinei assumiu a Presidência da sessão. Foi realizada uma oração pelos 

presentes. Em seguida, passou-se a apreciação dos seguintes projetos: PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 015/2020,  que ratifica as alterações realizadas no Protocolo de Intenções e 

Estatuto/Contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 

Estado do Paraná – CINDEPAR, e dá outras providências e PROJETO DE LEI EXECUTIVO 

N° 016/2020, que dispõe sobre a Regulamentação para o Processo de Transição de Governo 

Municipal para a Gestão 2021/2024, os quais passam para as comissões para emissão de 

pareceres e cumprimentos dos prazos regimentais. Na sequência, passou a palavra para o 

Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja feita a 

manutenção da entrada da estrada do Patrimônio Santa Maria, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Requer ainda, envio de ofício ao Executivo para que seja vista e fiscalizada, com 

urgência, a situação dos vendedores ambulantes que estão entrando na cidade, principalmente 

neste período de pandemia. Por fim, passou-se a palavra ao Secretário de Saúde que 

compareceu nesta sessão, conforme convocado na última sessão e prestou informações aos 

vereadores. 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.  

 


