
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06/08/2019. 

 

         Aos seis dias do mês de agosto 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 realizados 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 dos 

seguintes: PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 016/2019, 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 passa para as Comissões para 

cumprimento dos prazos regimentais e emissão dos devidos pareceres. Após, passou-se a 

apreciação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 017/2019, que autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Fundo 

Municipal de Saúde para o exercício de 2019. O Secretário da saúde Valdenir Ribeiro 

Nardi realizou explicações a respeito deste projeto. Agora, o mesmo passa para as 

Comissões para cumprimento dos prazos regimentais e emissão dos devidos pareceres. 

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 ofício ao Executivo solicitando esclarecimentos a 

respeito do Projeto de Lei Legislativo nº 004/2018, que dispõe sobre a proibição de 

concessionárias de serviços de Água e Luz que atuam em Congonhinhas de cobrarem por 

estimativas de consumo e tarifas por consumo mínimo, se o mesmo já foi sancionado, se 

as empresas já foram autuadas e se obteve respostas das mesmas. 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 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. 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.  

 


