
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07/04/2020. 

 

         Aos sete dias do mês de abril 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. Na sequência, 

passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2020, que autoriza o 

Poder Legislativo Municipal a Contratar por Prazo Determinado 01 (um)  Profissional para o 

Cargo de Agente de Serviços Gerais e dá outras providências, o qual obteve pareceres 

favoráveis de todas as comissões, e foi aprovado por unanimidade em votação única e  

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009/2020, Autoriza o Executivo Municipal a Efetuar a 

Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município e do Fundo Municipal 

de Saúde de Congonhinhas, para o Exercício de 2020, o qual passou para as comissões para 

cumprimentos dos prazos regimentais e confecção dos devidos pareceres.  Após, passou a 

palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e requereu o envio dos 

seguintes ofícios: ao Secretário de Saúde solicitando que encaminhe Agentes de Combate à 

Endemias, para a Rua Santo Antônio, localizada próxima à Câmara de Vereadores, pois estão 

ocorrendo muitas reclamações de moradores do local, sobre a existência de muitas larvas em 

águas paradas na rua, possivelmente larvas do mosquito transmissor da Dengue e ao 

Secretário de Saúde e ao Prefeito, solicitando que seja feito de forma emergencial um trabalho 

de controle nas entradas de pessoas no nosso Munícipio assim como está sendo feito em 

outros municípios, com esse trabalho o Município garante segurança e tranquilidade ao nosso 

povo que aqui reside. Por fim, juntamente com o vereador Ademar, fizeram indicação para que 

que o município estude de forma urgente, a compra de 5 a 10 respiradores pois sabemos que 

esses maquinários são essenciais caso seja preciso, numa eventual contaminação do COVID 

19, 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.  

 


