
7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26/03/2019. 

 

         Aos vinte e seis dias do mês de março 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. Foram realizadas uma oração pelos 

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

apreciação e votação dos seguinte:  PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 007/2019, que dispõe 

sobre a criação dos cargos em comissão de Assessor Contábil e Assessor de Finanças na 

estrutura administrativa do Município de Congonhinhas e dá outras providências, obteve 

parecer pela viabilidade técnica do projeto todas as comissões. O Servidor Marcelo realizou 

explanações sobre o projeto, o qual foi aprovado, em primeira votação, por 5 votos (Everton, 

Cleber, Ricardo, Cleilson e Livercino) contra 4 votos (Renato, Ademar, Valdinei e José Fidelis); 

PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 008/2019, que dispõe sobre o parcelamento de débitos 

inscritos em dívida ativa junto ao Município de Congonhinhas e dá outras providencias. A 

Comissão de Finanças e Orçamentos requereu documentação para o Poder Executivo e 

apresentou emenda suprimindo o inciso V do artigo 3º da referida lei. A Comissão de Redação, 

Legislação e Justiça posicionou-se pela alteração no artigo 4º, requereram a correção do artigo 

3º, III onde lê-se “(setenta por cento)” passa-se a vigorar como “(oitenta por cento)”. 

Ressalvado isso, posicionaram-se pela viabilidade técnica do projeto. A Comissão de Ordem 

Econômica e Social posicionou-se pela viabilidade técnica do projeto. As alterações foram 

aprovadas por unanimidade. Sendo assim, o projeto aguardará o retorno da documentação 

solicitada para posterior votação. PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 009/2019, que define 

critérios de escolha, mediante Consulta à Comunidade, para designação de Diretores e 

Diretores Auxiliares da Rede Municipal de Educação do Município de Congonhinhas no Estado 

do Paraná, obteve parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos e da Comissão 

de Ordem Econômica e Social. A Comissão de Redação, Legislação e Justiça posicionou-se 

pela alteração no artigo 4º, IV para: “alunos com 16 anos completos até a data da eleição.” E 

ainda com relação à redação, sugere a alteração do texto do artigo 10, parágrafo primeiro 

para: “Será considerada vencedora a chapa ou candidato que obtiver a maioria dos votos 

válidos, apurado conforme disposto no artigo 11 desta lei.” Ressalvado isso, posicionaram-se 

pela viabilidade técnica do projeto. As alterações foram aprovadas por unanimidade. O 



presente foi aprovado, em primeira votação, por unanimidade. PROJETO DE LEI EXECUTIVO 

N° 010/2019, que institui o serviço de acolhimento em família acolhedora de crianças e 

adolescentes no Município de Congonhinhas - Estado do Paraná, obteve parecer favorável de 

todas as comissões e foi aprovado, em primeira votação, por unanimidade. PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 011/2019, que autoriza o Executivo Municipal a Efetuar a Abertura de Crédito 

Adicional Especial no Orçamento do Município de Congonhinhas, para o Exercício de 2019, 

obteve parecer favorável de todas as comissões e foi aprovado, em primeira votação, por 

unanimidade. Em seguida, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a 

presença de todos e fez indicação para que o Senhor Prefeito providencie com urgência 

reparos no Polo UAB de Congonhinhas, pois em questão de manutenção o mesmo se 

encontra abandonado, o qual foi aprovado por unanimidade. Requereu também envio de oficio 

ao Sr. Jesuíno, funcionário da empresa terceirizada responsável pelo tratamento e limpeza da 

estação de água no Patrimônio Santa Maria, agradecendo pelos bons serviços realizados. 

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 disse não ter indicações para realizar no 

momento. 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 requereu envio de oficio ao 

Secretário Municipal de Saúde solicitando informações sobre a falta de médicos para atender 

no Centro de Saúde Municipal no período da manhã, estando presente apenas um médico e 

entre 40 a 50 pacientes precisando de atendimento, muitos vêm da zona rural e não 

conseguem ser atendidos. Após passou a palavra para o Vereador Livercino, que agradeceu 

a presença de todos e requereu envio de oficio ao Prefeito e Vice-Prefeito parabenizando-os 

pela aquisição e regularização dos ônibus para transporte de estudantes para Cornélio 

Procópio. 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 fez indicação para que que o 

setor competente providencie reparos em todas as estradas do Município com urgência, 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.  


