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Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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 

e a leitura do expediente pela senhora secretária. Logo após, passou-se a apreciação e 

votação do PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 016/2018, que estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2019 – Lei 

Orçamentária Municipal, a qual obteve pareceres orais favoráveis de todas as 

Comissões Permanentes, e foi aprovada por unanimidade em primeira votação. Após 

passou a palavra para o Vereador Livercino, que agradeceu a presença de todos e não 

fez indicações. Após, passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, que agradeceu 

a presença de todos e não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador 

Ricardo que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à Cooperativa 

Integrada de Congonhinhas, agradecendo pela doação de mais uma cadeira de rodas 

para o Senhor Edson Fernando da Cunha. Após passou a palavra para o Vereador 

Cleilson, que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. Após passou a 

palavra para o Vereador Ademar, que agradeceu a presença de todos e não fez 

indicações. Após, passou a palavra para o Vereador Renato que agradeceu a presença 

de todos e não fez indicações. Após passou a palavra para o Vereador Everton, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao DER (Departamento de 

Estradas de Rodagem) solicitando que seja analisada a possibilidade de se fazer quebra-

molas nas entradas da cidade, sendo um próximo a antiga COPASA e outro próximo ao 

posto de combustível do Rick Taubaté. Após passou a palavra para o Vereador Cleber, 

que agradeceu a presença de todos e não fez indicações. 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. 


