
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/08/2020. 

 

         Aos quatro dias do mês de agosto 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 apreciação dos 

seguintes projetos de lei: PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 021/2020, que 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; PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 022/2020, que dispõe sobre alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, 

Plano Plurianual – PPA e a Abertura de Crédito Adicional Especial; PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 023/2020, que cria gratificação e abono temporário e transitório aos profissionais 

da Administração Pública do Município de Congonhinhas que trabalharem no atendimento da 

situação de pandemia do Coronavírus – COVID19 e PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 024/2020, 

que insere parágrafo único no art. n°177 da Lei Municipal n° 300/2001 e dá outras providências. Os 

projetos seguem para as comissões para cumprimento dos prazos regimentais e emissão de 

pareceres. Na sequência, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a presença 

de todos e fez indicação ao Prefeito que seja estudado o Decreto Municipal sobre as restrições em 

decorrência da pandemia do Coronavírus – COVID19, e que seja analisada com urgência a 

autorização para realização de missas e cultos presenciais das igrejas católicas e evangélicas, 

respeitando as medidas restritivas, com o distanciamento e limite de quantidade de pessoas nas 

igrejas, a qual foi aprovada por unanimidade passou a palavra para o Vereador Ricardo, que 

agradeceu a presença de todos e fez indicação que seja feita uma nova ponte na estrada do bairro 

do Gino, que dá acesso a estrada do Patrimônio do Vaz, no antigo lixão, pois a ponte se encontra 

em péssimas condições de uso, a qual foi aprovada por unanimidade. Por fim, os vereadores 

requereram envio de oficio ao Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 

questionando se há na atualidade servidores em período de estágio probatório recebendo função 

gratificada. Em caso positivo, requer a relação com os nomes dos mesmos. 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. 


