
8ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA REALIZADA EM 26/12/2019. 

 

 

                                    Aos vinte seis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e 

dezenove, às dezesseis 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 Extraordinária, com a presença dos Srs. Vereadores: Cleber Mariano 

da Silva, Everton Carlos Machado, Cleilson da Silva, Ademar Alves Cardoso, José 

Fidélis da Silva, Aparecido Renato Honório, Valdinei Luca da Silva, Ricardo Batista 

dos Santos e Livercino Domingues. Foi realizada uma Oração pelos presentes, e em 

seguida passou-se em votação o PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 032/2019, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de Crédito com a Agência 

de Fomento do Paraná S/A, o Vereador Renato se eximiu de votar, alegando que não 

foi respeitado o prazo para análise do projeto.  Em seguida o referido projeto entrou 

em votação sendo aprovado em votação única com 08 votos favoráveis. Após passou 

se em votação o PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº033/2019, que dispõe sobre a 

Concessão de direito real de uso de 01 (um) imóvel público, de propriedade do 

Município de Congonhinhas –PR, nos termos do artigo 15 da Lei Orgânica Municipal 

e dá outras providências. O qual obteve pareceres orais favoráveis de todas as 

comissões, sendo aprovado em votação única por unanimidade de votos. Após 

passou se em votação o   PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 034/2019, que dispõe 

sobre a doação de 01 (uma) área de terreno para empresa Cerâmica Dutra LTDA – 

ME no Município de Congonhinhas, conforme previsão do artigo 14 da Lei 403/2005 

e dá outras providências, o qual obteve pareceres favoráveis de todas as comissões, 

e em seguida passou-se em votação, sendo aprovado em votação única por 

unanimidade de votos. E não tendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, do que 

para constar a presente ata, que vai assinada pelo Sr. Presidente, 1º Secretário e 

demais vereadores presentes. 

 

 

 


