
18ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11/06/2019. 

 

         Aos onze dias do mês de Junho 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 realizados uma 

oração pelos presentes, um minuto de silencio pelos falecimentos ocorridos no Município. 

A palavra foi aberta ao público e utilizada pelo Senhor João Mendonça. Em seguida, 

passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença de todos e 

requereu envio de oficio ao DER de Ibaiti solicitando que seja estudada com urgência a 

colocação de lombadas nas 02 entradas da cidade tanto no trevo do posto de Gasolina 

quanto no trevo na saída pra Ibaiti e também em frente à entrada do incubatório da granja, 

pois têm acontecido inúmeros acidente nesses locais. 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. Os vereadores em 

conjunto, solicitaram envio de oficio ao Executivo requerendo informações e cópia de todos 

os documentos e/ou contratos com as cerâmicas que atuam no município, além disso, que 

preste informação se o Município se beneficia financeiramente desses contratos. 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 requereu envio 

de oficio à Servidora Marli Aparecida da Cruz, do setor da Saúde em agradecimento pelos 

anos de dedicação e pelos serviços prestados ao município, uma vez que esta se encontra 

em processo de aposentadoria. 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 informou os senhores vereadores que esta Casa recebeu o Acórdão 



de Julgamento das Contas do Executivo do ano de 2014, Processo nº. 254755/15, de 

responsabilidade do Senhor José Olegário Ribeiro Lopes, as cópias das peças principais 

encontram-se no email dos vereadores e o processo integral, está disponível para na 

Secretaria da Câmara, em versão digital, tendo em vista o grande número de páginas. 

Sendo assim, respeitados os prazos, seguem para as comissões para providencias 

conforme artigos 200 e seguintes do Regimento Interno. 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.  


