
29ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/09/2020. 

 

         Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 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: Ademar Alves Cardoso, Cleber Mariano da Silva, Cleilson da Silva, 

Everton Carlos Machado, José Fidelis da Silva, Livercino Domingues, Ricardo Batista dos 

Santos, Valdinei Luca da Silva e ausente Aparecido Renato Honório. Foi realizada uma 

oração pelos presentes. Na sequência, passou-se apreciação dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 030/2020, que altera alíquota da contribuição 

previdenciária dos servidores públicos municipais efetivos, em respeito ao art. 3º da lei 

federal nº. 9717/98 e §4º do art. 9º da emenda Constitucional nº. 103/2019, o qual obteve 

pareceres orais favoráveis de todas as comissões e foi aprovado por unanimidade (total de 

6 votos válidos), com abstenção dos vereadores Livercino e Valdinei. Os vereadores 

requereram envio de oficio à Prefeitura requerendo que os projetos de lei com pedido de 

urgência venham com prazos razoáveis e suficientes aos tramites desta Casa, com 

respeito à legislação vigente, com o fim de que os atrasos não prejudiquem a população. 

PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 026/2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2021 – Lei Orçamentária 

Municipal, o qual obteve pareceres orais de todas as comissões e foi aprovado por 

unanimidade em primeira votação. Após, passou a palavra para o Vereador Cleilson, que 

agradeceu a presença e de todos e requereu envio de oficio ao senhor Prefeito solicitando 

que seja vista a possibilidade da contratação de funcionários para a Secretaria Municipal 

de Saúde, especificamente na área técnica, sendo assistente Social e Psicóloga. 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. 


