
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/08/2019. 

 

         Aos treze dias do mês de agosto 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 e 

a leitura do expediente pelo Vereador Everton. Foi retirado de pauta através de oficio do 

Poder Executivo o PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 015/2019, que autoriza o Município 

de Congonhinhas – Estado do Paraná a conceder o direito real de uso à Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Congonhinhas – Estado do Paraná – ACMRC, 

inscrita no CNPJ sob nº. 20.497.318/0001-37, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável 

por igual período, área de terra de propriedade do Município e dá outras providencias. Na 

sequência passou-se a apreciação dos seguintes: PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 

016/2019, que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento do Município de Congonhinhas, para o exercício de 2019, o qual 

obteve parecer favorável de todas as Comissões Permanentes e foi aprovado por 

unanimidade em votação única. Após, passou-se a apreciação do PROJETO DE LEI 

EXECUTIVO N° 017/2019, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 

2019, o qual obteve parecer favorável de todas as Comissões Permanentes e foi aprovado 

por unanimidade em primeira votação. Foi requerido envio de oficio ao Secretário da 

Saúde para que compareça na próxima sessão para prestar esclarecimentos e apresentar 

documentação pertinente a este projeto. Após passou a palavra para o Vereador 

Livercino, que agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio à Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Social, para que veja e estude a possibilidade de se fazer 

uma reforma no Centro Cultural de nossa cidade, para que a terceira idade possa fazer o 

baile deles. Em seguida, a Secretária da Educação compareceu para prestar 

esclarecimentos aos senhores vereadores, conforme requerido na sessão ordinária de 

18/06/2019. Na sequência, passou a palavra para o Vereador Renato, que agradeceu a 



presença de todos e fez indicação para que seja feito estacionamento em frente à Praça da 

Vila Rodeio, ao lado da escola Anazareth Nunes, pois em reunião com os pais e 

funcionários realizada no dia 8 de agosto, na qual solicitaram que indicasse ao Prefeito 

para que atenda a necessidade e para segurança dos alunos, pais e funcionários, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Requereu também envio de ofício à unidade da Sanepar de 

Cornélio Procópio, solicitando informações sobre como está o andamento do projeto da 

água do Patrimônio São Francisco do Imbaú, com explicações em relação à paralização e 

não conclusão dos serviços. Após, passou a palavra para o Vereador Ademar, que não 

realizou pedidos ou indicações. Após passou a palavra para o Vereador Cleilson, que 

agradeceu a presença de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. 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 Everton, que agradeceu a presença 

de todos e disse não ter indicações para realizar no momento. Após passou a palavra para 

o Vereador Valdinei Luca, que não realizou pedidos ou indicações. O senhor Presidente 

convocou todos os vereadores para uma reunião com a advogada desta casa no dia 

20/08/2019 às 17h30min no Plenário da Câmara. 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.  

 


