
26ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10/09/2019. 

 

         Aos dez dias do mês de setembro 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 a leitura do expediente pela senhora secretária. Após, passou-se 

a apreciação e votação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 018/2019, dispõe sobre a 

transposição de regime celetista para estatutário dos empregos públicos que menciona e 

dá outras providências, o qual obteve parecer favorável de todas as Comissões e foi 

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

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 019/2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar Operações de Crédito com a Agência Fomento do Paraná S/A. O senhor 

presidente requereu envio de oficio em nome da Câmara, ao setor responsável, solicitando 

que um representante compareça a próxima sessão para esclarecimentos a respeito deste 

projeto, ressaltando que os vereadores tem dúvidas sobre os valores das parcelas e a 

capacidade de endividamento do Município. Em seguida, passou a palavra para o 

Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes indicações: que 

seja arrumada com urgência, a Ponte do Banco da Terra da Fazenda Santa Marta, pois a 

mesma está sem condições nenhuma de uso e para que seja feito serviços de 

cascalhamento da estrada rural do Bairro do Gino, pois em dias de chuva as crianças não 

estão vindo à Escola por falta de uma boa estrada, as quais foram aprovadas 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 enviado os 

maquinários para a propriedade do João Campos, localizada no Banco da Terra da 

Fazenda Santa Marta, para levantar uma represa por período de mais ou menos uma hora 

e meia, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 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 fez indicação ao setor competente, 

para que seja enviado as máquinas pá carregadeira e a motoniveladora, para fazer um 

explanado em várias propriedades localizadas no Assentamento Carlos La Marca, para o 

Bicho da Seda com urgência, a qual foi aprovada por unanimidade. 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.  

 


