
37ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26/11/2019. 

 

         Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, 

Ricardo Batista dos Santos, Valdinei Luca da Silva e ausente Livercino Domingues. Foi 

realizada uma oração pelos presentes, um minuto de silêncio pelos falecimentos ocorridos 

no Município e a leitura do expediente pela senhora secretária. A Professora Roseli Prado 

e o secretário do Colégio Jose Domingues da Costa, senhor Sergio Tozzo fez uso da 

palavra, para expor questões relacionadas a um Plano de Arborização Municipal. Na 

sequência passou-se a votação do PROJETO DE LEI Nº 021/2019, estima a Receita e 

Fixa a Despesa do Município de Congonhinhas, para o Exercício Financeiro de 2020 – Lei 

Orçamentária Municipal, o qual obteve os pareceres orais e favoráveis de todas as 

comissões e foi aprovado por unanimidade em segunda votação, contendo a emenda 

aprovada na sessão de 19/11/2019. Após, passou-se a apreciação dos seguintes: 

PROJETO DE LEI Nº 020/2019, Cria o conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas no âmbito do Município de Congonhinhas – Estado do Paraná e dá outras 

providências, PROJETO DE LEI Nº 023/2019, que dispõe sobre a criação da Casa Lar da 

Criança e do Adolescente, cria a função e atividade da mãe social, e dá outras 

providências, PROJETO DE LEI Nº 025/2019, que dispõe sobre a Unidade do Controle 

Interno Municipal, nos termos do Artigo nº 31 da Constituição Federal e Artigo nº 59 da Lei 

Complementar nº 101/2000, revoga as Leis Municipais 528/2007, 770/2012, 822/2013, 

887/2017, 924/2015 e 972/2017 e dá outras providências, PROJETO DE LEI Nº 026/2019, 

que cria Função Gratificada especifica para o Chefe da Divisão de Licitações, Pregoeiro e 

Presidente da Comissão de Licitações do Município de Congonhinhas e dá outras 

providências, PROJETO DE LEI Nº 027/2019, que altera a Lei nº 662 de 28 de dezembro 

de 2010, revogando o art. 14, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do 

Município de Congonhinhas, e PROJETO DE LEI Nº 028/2019, que altera o art. 177 da Lei 

Municipal nº 300/2001, e dá outras providências, os quais passaram para as comissões 

para análise e emissão de pareceres. Após, passou a palavra para o Vereador Renato 



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

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. 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 fez as seguintes indicações: para que seja visto a 

possibilidade de fazer a manutenção nos bancos e lixeiras da Praça Nossa Senhora 

Aparecida, com urgência e também, que seja feito um Quiosque na Praça Júlio Pedro 

Ferreira, as quais foram aprovadas por unanimidade. 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 juntamente com os vereadores Everton, 

Valdinei, Ricardo, Cleilson e José Fidelis fizeram ao Prefeito que seja implantado a 

progressão de nível para os funcionários públicos do Executivo, por esta se encontrar 

defasada há anos, a qual foi aprovada por unanimidade. 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. 

 


