
36ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/11/2019. 

 

         Aos dezenove dias do mês de novembro 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 e silêncio pelos falecimentos ocorridos no 

Município e a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência passou-se a 

votação do PROJETO DE LEI Nº 024/2019, que dispõe sobre a Abertura de Crédito 

Adicional Suplementar, o qual obteve os pareceres orais e favoráveis de todas as 

comissões e foi aprovado por unanimidade em votação única. Após, passou-se a 

apreciação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2019, que autoriza a 

Câmara Municipal de Congonhinhas, a firmar convênio com as Empresas Personal Net 

Tecnologia de Informações Ltda. e Max Benefícios Representações Eireli, e dá outras 

providências, o qual passa para cumprimento dos prazos regimentais e emissão de 

pareceres. Por fim, passou-se a votação da EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001 ao 

PROJETO DE LEI Nº 021/2019, estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2020 – Lei Orçamentária Municipal. Esta 

emenda apresentada pelo vereador Cleilson retira R$100.000,00 (cem mil reais) da rubrica 

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% e R$40.000,00 (quarenta mil reais) 

da rubrica Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%, totalizando R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais), alocando este total para a rubrica Subvenções Sociais à 

APAE. A emenda foi aprovada por unanimidade em votação única. Em seguida, passou-se 

a votação do PROJETO DE LEI Nº 021/2019, estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2020 – Lei Orçamentária 

Municipal, o qual obteve os pareceres orais e favoráveis de todas as comissões e foi 

aprovado por unanimidade em primeira votação, contendo a emenda. Após, passou a 

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

indicações: ao setor competente que sejam feitas as manutenções necessárias na estrada 

do Santa Terezinha, atendendo a pedido dos moradores do local, pois o local está em 



péssimas condições de uso e que sejam feitos os reparos na iluminação da Rua: 

Pintassilgo, no Conjunto Hab. Camilo Scussel, sendo a rua em frente ao antigo Pátio da 

Prefeitura, atendendo a pedido dos moradores do local, que já solicitaram a mais ou 

menos um mês e nada foi feito, as quais foram aprovadas por unanimidade. 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 requereu envio dos seguintes ofícios: à Sanepar, 

para que seja visto a possibilidade de aumentar o fornecimento de água para os Conjuntos 

Hab. localizados na Vila Rodeio, pois está havendo muita reclamação por parte dos 

moradores que lá residem, que a água está ficando muito fraca não está dando conta da 

demanda, haja visto, ter aumentando o número de casas no citado local, e a caixa d’água 

não está sendo suficiente, então que procure melhorar, para que todos sejam atendidos e 

ao Secretário do setor de Saúde, para que informe se há a possibilidade de incorporar 

nesse Convênio que estão sendo feitas as Próteses Dentárias, para fazer também a Ponte 

Dentária Móvel, para aquelas pessoas que necessitam deste serviço. 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 requereu envio de ofício ao Sr. Paulo Sérgio da Silva, 

agradecendo pelos serviços realizados no Bairro do Marabá. O senhor Presidente fez as 

seguintes indicações: ao Sr. Prefeito, para que seja visto a possibilidade da implantação de 

um Parquinho para as crianças, ao lado do Polo UAB de nossa cidade, atendendo a 

pedido da população e ao setor competente, que seja providenciado a reforma da cerca 

que se encontra aos fundos do CMEI Ana Lopo Canet, pois está havendo entrada de 

pessoas nos períodos quando não há aula nas dependências da mesma, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. E não tendo mais nada a tratar, 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. 

 


