
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/06/2019. 

 

         Aos vinte e cinco dias do mês de Junho 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 e Valdinei Luca da Silva. Foram 

realizadas uma oração pelos presentes e um minuto de silencio pelos falecimentos 

ocorridos no município. Na sequência passou-se a votação dos seguintes: 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 dá outras providencias, o qual obteve parecer favorável de todas as Comissões 

Permanentes e foi aprovado por unanimidade em primeira votação e PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 014/2019, que autoriza o Executivo Municipal a Efetuar a Abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Congonhinhas, para o Exercício 

de 2019, o qual obteve parecer favorável de todas as Comissões Permanentes e foi 

aprovado por unanimidade em votação única. Os vereadores ficam convocados para dia 

27/06/2019 as 9h00min para Sessão Extraordinária, para votação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o ano 2020 e demais projetos em pauta. Em seguida, passou-se a 

apreciação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 015/2019, que autoriza o Município de 

Congonhinhas – Estado do Paraná a conceder o direito real de uso à Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Congonhinhas – Estado do Paraná – ACMRC, 

inscrita no CNPJ sob nº. 20.497.318/0001-37, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável 

por igual período, área de terra de propriedade do Município e dá outras providencias, que 

passa para as comissões para 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 analisada com urgência, a possibilidade de se colocar um quebra-molas em 

frente ao JR Auto Center, perto do trevo na saída para Ibaiti, pois o local é grande 

movimentação de veículos que trafegam em alta velocidade, correndo risco de acidentes, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra para o Vereador Ademar, que 

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



um explanado na Chácara do Sr. João Paiva e arrumar a estrada dele que fica na saída 

para o Bairro do Curiango, a qual foi aprovada por unanimidade. Requereu também envio 

de oficio o para o DER, solicitando reparos no Acostamento iniciando do trevo da entrada 

de Congonhinhas até o Posto de Gasolina, haja visto, que o local se encontra muito 

danificado, necessitando de melhorias urgentes, pois tem ocorrido acidentes no local. 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 que agradeceu a presença de todos e fez indicação ao setor 

competente, reiterando pedido já realizado anteriormente, para que seja feito calçada em 

volta da Academia ao Ar Livre, nas proximidades da Escola Anazareth Nunes Ferraz, 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 

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 Senhor Presidente enviou as Contas do Executivo do ano de 

2014, julgadas através do Processo nº. 254755/15, de responsabilidade do Senhor José 

Olegário Ribeiro Lopes para a Comissão de Finanças e Orçamentos para cumprimentos 

dos prazos regimentais conforme disposto nos artigos 202 do Regimento Interno da 

Câmara e requereu ainda envio de oficio ao Senhor Prefeito, solicitando que o mesmo 

compareça à primeira sessão após o recesso legislativo para prestar esclarecimentos aos 

senhores vereadores a respeito de sua gestão. 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.  

 

 


