
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ATA DA SESSAO SOLENE PARA CONDUÇÃO DO 

VEREADOR JOSÉ FIDELIS NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE INTERINO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CONGONHINHAS, BEM COMO POSSE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA AO CARGO DE PREFEITO INTERINO 

DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS EM SUBSTITUICAO AO PREFEITO AFASTADO 

JUDICIALMENTE, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE 

RESPE nº 185-23.2016.6.16.0099, QUE DETERMINOU O INDEFERIMENTO DA 

CANDIDATURA DA CHAPA MAJORITÁRIA DO PLEITO DE 2016. 

Aos 05 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de 

Congonhinhas, Estado do Paraná, sob a presidência do Vereador Valdinei Aparecido de 

Oliveira estando presentes os vereadores: Aparecido Renato Honório, Ademar Alves 

Cardoso, Cleber Mariano da Silva, Cleilson da Silva, Everton Carlos Machado, José 

Fidelis da Silva, Ricardo Batista dos Santos e Valdinei Luca da Silva. Foi aberta a 

sessão e passou-se a palavra para o Padre Wellerson realizar uma oração. Após o Ilustre 

Presidente considerando o ato solene, descreveu a determinação judicial que desencadeou 

a cassação do Prefeito Luciano Merhy e seu Vice Carlos Alberto Tansini da Silva e o 

afastamento do cargo de titular do Poder Executivo. Fora lido o ofício 095/2018 da 99ª Zona 

Eleitoral, ao qual determinou providências acerca do afastamento do Prefeito Luciano Merhy, 

parte dispositiva do ofício nº 095/2018 – 99ª ZE/PR, que assim ficou descrita: 

“Tendo em vista a decisão proferida nos autos de Agravo Regimental no Recurso 

Especial nº 185-23.2016.6.16.0099, que determinou o indeferimento do registro de 

candidatura da chapa majoritária no pleito de 2016, e no cumprimento da decisão 

proferida no Protocolo nº 27.187/2018 (Ofício nº 258/2018/CPR/SPROC/G/TRE-PR), 

determino a Vossa Excelência as providências necessárias para o afastamento 

Imediato do Prefeito, Luciano Merhy e seu vice, Carlos Alberto Tansini da Silva, e, 

também, a assunção do cargo de Prefeito de Congonhinhas, até realização de novas 

eleições a serem marcadas para o ano de 2019”. 

Dando início, o Senhor Presidente fez a condução do vereador José Fidelis da Silva na 

função de Presidente Interino da Câmara de Vereadores, solicitando que o mesmo faça o 

compromisso de posse. O vereador José Fidelis disse: “Prometo cumprir a Constituição 

Federal, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município, observar 

as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, e trabalhar pelo 

progresso do Município de Congonhinhas e pelo bem-estar do seu povo”. Após assinar 

o Termo de Posse, o Presidente Interino do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Vereador 

José Fidelis da Silva assumiu a condução dos trabalhos, deu posse ao Senhor Valdinei 

Aparecido de Oliveira como Prefeito Interino do Município de Congonhinhas e oportunizou a 

ocupar a tribuna e a prestar compromisso que assim se expressou: “Prometo defender e 

cumprir a Constituição do Estado do Paraná e Lei Orgânica do Município, 



observar as leis, promover o bem geral do Município de Congonhinhas e 

desempenhar com lealdade e patriotismo, as funções do meu cargo”. Após a 

assinatura do termo de posse, diante do qual, cumpridas as formalidades determinadas pela 

Lei Municipal maior e a ordem regimental, o Senhor Presidente declarou empossado 

Ilustríssimo Senhor Valdinei Aparecido de Oliveira ao Cargo de Prefeito Municipal de 

Congonhinhas/PR de forma interina em cumprimento a decisão judicial antes descrita. Em 

virtude da vacância do cargo de Vereador, o Senhor Presidente convocou o senhor 

Livercino Domingues (PTB) para ser empossado como vereador suplente, solicitando que 

o mesmo faça o compromisso de posse. O vereador Livercino Domingues disse: “Prometo 

cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica 

do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi 

confiado, e trabalhar pelo progresso do Município de Congonhinhas e pelo bem estar 

do seu povo”. Após assina o Termo de Posse de Vereador Suplente. 

Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Vereadores e logo após ao 

Prefeito Interino o pronunciamento de posse.  

Na conjunção da mesa diretora, 1° Secretário Cléber Mariano da Silva, e demais vereadores. 

Sendo o cargo de Presidente Interino, fica vago o cargo de Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Congonhinhas/PR. O Senhor Presidente agradeceu a boa ordem dos trabalhos 

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. 


