
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20/08/2019. 

 

         Aos vinte 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. Foi realizada uma oração 

pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no município e a 

leitura do expediente pela senhora secretária. Após, passou-se a apreciação e votação 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. A servidora Lilian prestou esclarecimentos sobre o presente, e foi 

aprovado por unanimidade em segunda votação. Na sequência passou-se a apreciação do 

PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 018/2019, que dispõe sobre a transposição de regime 

celetista para estatutário dos empregos públicos que menciona e dá outras providências, o 

qual passa para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais e parecer 

jurídico. O Pastor Célio fez uso da palavra e o Pastor Jederson realizou uma oração 

juntamente com os presentes. Em seguida, passou a palavra para o Vereador Renato, 

que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que que a Secretaria de Esporte, 

veja a possibilidade de aumentar o alambrado em volta do Estádio Municipal Frei 

Demétrio, pois em dias de jogos a bola tem ido em direção das pessoas que estão do lado 

de fora, correndo risco de acertar alguma criança, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Ainda fez requerimento solicitando: 1- Comprovantes de pagamentos e gastos com 

combustíveis e óleos lubrificantes no setor da Saúde; 2- Comprovantes de pagamentos 

com óleos e lubrificantes no setor de Obras e Viação; De junho de 2018 até a presente 

data, o qual foi aprovado por unanimidade. Requereu também envio de ofício ao Executivo 

solicitando informações a respeito do por que o Município ter perdido o Aterro Sanitário. 

Por fim, reiterou pedido de Requerimento, com relação as cópias detalhadas de gastos 

com o fornecimento de Cestas Básicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Ação 

Social, e também cópias dos relatórios de visitas técnicas às famílias atendidas no período 

de agosto de 2018 a abril de 2019. 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 competente, para que seja feito os serviços de 

limpeza, capina ou passagem de veneno nas ruas da cidade, pois as mesmas estão 

necessitando dessas melhorias, 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 

para a Comissão de Finanças e Orçamentos as Prestações de Contas do executivo dos 

anos de 2010 e 2011, para parecer. 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.  

 


