
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12/03/2019. 

 

         Aos doze dias do mês de março 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 silêncio pelos falecimentos ocorridos nesta semana 

e também a leitura do expediente pela senhora secretária. Na sequência, passou-se a 

apreciação dos seguintes: PROJETO DE LEI EXECUTIVO N° 011/2019, 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 Presidente do Sindicato, 

Clemente, realizou esclarecimentos aos senhores vereadores. O projeto aguardará 

questionamentos específicos dos vereadores até dia 15/03/2019 e após passará para 

parecer jurídico em 10 dias. Na sequência, segue para as comissões para pareceres e 

cumprimento dos prazos regimentais. Em seguida, 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 fez indicação para que sejam 

colocadas placas com identificação dos nomes das ruas no Conjunto Habitacional 

Benedito Salles do Nascimento, a qual foi aprovada por unanimidade e também requereu 

envio dos seguintes ofícios: ao Prefeito solicitando informações sobre a sanção e a 

publicação do Projeto de Lei Legislativo n° 004/2018 de sua autoria, que “Dispõe sobre a 

proibição de concessionárias de serviços de água e luz que atuam em Congonhinhas de 

cobrarem por estimativas de consumo e tarifas por consumo mínimo”, o qual foi aprovado 

pela Câmara Municipal em 27/11/2018 e ao Deputado Federal Sérgio Souza agradecendo 

pela liberação de recurso no valor de R$ 180.000,00 para a aquisição de um veículo Van 

para o Setor da Saúde, o qual já se encontra no Município. Após passou a palavra para o 

Vereador Ricardo, que agradeceu a presença de todos e requereu o envio de ofício ao 



Prefeito solicitando informações sobre a sanção e a publicação do Projeto de Lei do 

Executivo n°018/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de 

cooperação e transferir recursos de Proteção Social Especial, originários do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a APAE – Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais, estabelecida na cidade de Congonhinhas – Paraná e dá outras 

providências, o qual foi aprovado pela Câmara Municipal em 23/10/2018. Após passou a 

palavra para o Vereador José Fidelis, que agradeceu a presença de todos e realizou 

indicação para que seja analisada a possibilidade de se pavimentar com pedras 

irregulares, as ruas da Vila Ribeiro, a pedido da Associação de Moradores, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após passou a palavra para o Vereador Livercino, que 

agradeceu a presença de todos e requereu envio de oficio ao Prefeito solicitando 

informações sobre a situação dos terrenos baldios na cidade, sobre as responsabilidades 

dos proprietários em fazer a manutenção dos mesmos, e aqueles que não fazem se há 

alguma medida punitiva em relação a estes. 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 agradeceu a 

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


