
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/03/2020. 

 

         Aos três dias do mês de março 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: 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 de silencio pelos falecimentos ocorridos no município e a leitura do 

expediente pela senhora secretária. Na sequência, passou-se a apreciação do PROJETO 

DE LEI DO EXECUTIVO Nº 007/2020, que dispõe sobre os procedimentos de distribuição 

dos honorários advocatícios para o advogado efetivo do município de Congonhinhas 

consoante previsão do §19, do artigo 85 da lei federal 13.105/2015 e dá outras 

providências, os quais passam para as comissões para emissão de pareceres e 

cumprimento dos prazos regimentais. Em seguida, passou-se a votação dos seguintes 

requerimentos: 1 - do Vereador Aparecido Renato e Ademar requerem que seja enviado 

para a Câmara, Projeto de Lei que atualiza o valor do Piso Salarial para os Professores da 

rede pública do Município de Congonhinhas, no percentual de 12,84%, conforme 

disposição Federal prevista na Lei do piso (Lei 11.738 de 2008); 2- Vereador Renato que 

requer cópia do áudio da sessão de 18 de fevereiro de 2020, os quais foram aprovados por 

unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação e votação do PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 003/2020, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de 

Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município, para o exercício de 2020, o 

qual obteve pareceres favoráveis de todas as comissões e foram aprovados por 

unanimidade em primeira votação; PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 004/2020, que 

autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 

Orçamento do Município de Congonhinhas, para o exercício de 2020, o qual obteve 

pareceres favoráveis de todas as comissões e foram aprovados por unanimidade em 

primeira votação. O PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 005/2020, que autoriza o 

Legislativo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do 

Município de Congonhinhas, para o exercício de 2020 e PROJETO DE LEI DO 



EXECUTIVO Nº 006/2020, que altera a Lei Municipal nº 1.041/2019, acrescenta tabela de 

nível progressiva e dá outras providências, entrarão em votação na próxima sessão. O 

vereador Renato requereu para constar em ata que não foi solicitado especificamente por 

nenhum vereador prazo ou parecer acerca do Projeto 006/2020, na sessão de 18 de 

fevereiro de 2020. Logo após, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu 

a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Foi requerido 

pelo senhor Presidente que sejam convidados representantes do Executivo Municipal 

(contador, advogado e Prefeito) para prestar esclarecimentos acerca da reposição salarial 

dos professores municipais. 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 solicita 

ao setor competente, para que seja vista a falta de Iluminação Pública na Rua: José 

Ribeiro Lopes, localizada na Vila Rodeiro, pois está havendo muitas reclamações por parte 

dos moradores do local, que a rua se encontra muito escura. 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 fez indicação ao Secretário de Saúde, para 

que seja visto a possibilidade de adquirir mais uma caixa d’água de 15.000 litros, para o 

Patrimônio de Santa Maria e uma outra de 10.000 litros, para o Bairro dos Baianos, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Valdinei Luca, 

que agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. 

O senhor Presidente, requer que seja enviado oficio ao Secretário de Educação para 

esclarecer a situação da linha de ônibus do senhor Deri e também solicita ao Executivo 

Municipal, que informe a esta Casa de Leis, a respeito de ainda não terem contratado o 

pessoal que passou no Concurso Público, e se tem prazo de quando vão ser feitas as 

contratações dos outros setores que estão necessitando. 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.  


