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Aos vinte e três 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. Logo após, passou-se a 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 

foi aprovada por unanimidade em segunda votação. Na sequência, a Diretora da APAE 

fez esclarecimentos e passou apreciação e votação PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 

018/2018: que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação e 

transferir recursos de Proteção Social Especial, originários do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a APAE – Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, estabelecida na cidade de Congonhinhas – Paraná e dá outras 

providências, as comissões dispensaram os prazos regimentais e o projeto foi aprovado 

por unanimidade em votação única. Por fim, passou-se a apreciação do PROJETO DE 

LEI EXECUTIVO N° 017/2018:  que autoriza alienar bens inservíveis constantes da 

relação de bens do Patrimônio Público Municipal e dá outras providências, o qual passou 

para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais. Após, passou a palavra 

para o Vereador Renato que agradeceu a presença de todos e fez as seguintes 

indicações: que sejam realizados reparos no bueiro localizado na Rua Anatalício 

Rodrigues Simões, em frente a propriedade n° 362, reiterando pedido já realizado 

anteriormente; que seja feita a colocação de iluminação pública de LED também nos 

patrimônios do município, uma vez que de acordo com postagem em rede social do 

Secretário Municipal de Serviços Públicos Geraldo Rodrigues, em breve haverá 

colocação de iluminação pública de LED na cidade, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 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 



Cleilson, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que sejam feitos 

reparos com urgência na Estrada de acesso à Vila Rural, reiterando pedido já realizado 

anteriormente, a qual foi aprovada por unanimidade e requereu envio de oficio ao Prefeito 

Valdinei agradecendo pelos reparos em caráter de urgência realizados na captação de 

água para a Vila Rural. Após passou a palavra para o Vereador Ricardo 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 Livercino, que agradeceu a presença de todos e não fez 

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

de todos e juntamente com os vereadores Everton Carlos Machado, Livercino 

Domingues, José Fidélis da Silva e Valdinei Luca da Silva, requereu envio de ofício ao 

Deputado Estadual Luiz Claudio Romanelli e ao Deputado Federal Pedro Lupion, 

agradecendo pela ajuda no financiamento das máquinas patrola, retroescavadeira e da 

pazinha destinadas ao Município de Congonhinhas. Após passou a palavra para o 

Vereador Everton, que agradeceu a presença de todos e fez indicação para que seja 

passado veneno para controle de mato, em todas as ruas da cidade, 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. 

 

 


