
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015.

ATA N°. 61/2015

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, reuniram-se na
Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob a Presidência da vereadora
Angélica Carvalho Olchaneski de Mello e Secretariado pelo vereador Rafael Haddad Manfio,
presentes ainda os vereadores a seguir elencados: Bruno Luiz Magalhães, Edimar Gomes
Filho, Edson Ducci Ferreira, Élio José Janoni, Fernando V. Peppes, Luiz Carlos Amâncio,
Márcia de Souza Soares, Rodrigo Marconcin e Vanildo Felipe Sotero. Havendo quorum
regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n°. 60/2015 sendo a
mesma aprovada por unanimidade de votos, com dispensa de leitura pelo Plenário. No
Expediente foi lido o Convite da ACAMPAR para o Encontro Regional de Vereadores do
Paraná em Santo Antônio da Platina. Não havendo Horário das Lideranças passou-se para a
Ordem do Dia, onde constou matéria única que foi a Leitura do Relatório final da Comissão
Especial de Inquérito criada pela Resolução n°. 009/2015 que investigou possíveis
irregularidades envolvendo o procedimento de Compra Direta n°. 12/2015 do
Executivo Municipal referente à compra de 50 (cinqüenta) caixas de isopor de 170
(cento e setenta) litros. Iniciou-se a leitura do relatório pelo Relator da Comissão o
vereador Luiz Carlos Amâncio, sendo abordados diversos itens tais como: 01-Sínteses dos
Fatos; 2-Apuração dos Documentos; 2.1-Documentos Contábeis; 2.2-Procedimentos
Licitatórios; 2.3-Apuração dos Depoimentos; e 3-Providências. Depois de lido e
suficientemente discutido a Comissão colocou em votação o Projeto de Resolução n°.
011/2015 - Mesa Diretora, aprova o Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito que
investigou possíveis irregularidades envolvendo o Procedimento de Compra Direita n°.
12/2015 do Executivo Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade de votos em primeira
votação em caráter extraordinário, ficando a segunda votação para o dia 28 outubro de 2015
às 17h00min. E na seqüência foi iniciada a apresentação e votação do Projeto de Decreto
Legislativo n° 009/2015 - Mesa Diretora que constitui Comissão Processante para
Julgamento de Infrações político-administrativas praticadas pelo Executivo Municipal
decorrentes das irregularidades apuradas pela CEI n°. 001/2015. A fim de determinar a
composição da Comissão fora escolhido um cidadão do público em plenário para conferência
dos papéis e sorteio dos membros. Após sorteio, que definiu a seguinte composição para a
Comissão Processante: Presidente: Edimar Gomes Filho; Relator: Élio José Janoni e
Membro: Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, iniciou-se a votação nominal do Projeto
de Decreto o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Foi colocada também nesta sessão
a proposição do Projeto de Resolução n° 012/2015 que Cria Comissão Especial de Inquérito
para apuração de possíveis irregularidades envolvendo a Empresa SOCÓPIAS e o Executivo
Municipal e nomeia seus membros e, depois de discutida, foi a mesma aprovada por
unanimidade de votos em primeira votação em votação Extraordinária. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência encerrou a presente reunião da qual se lavrou esta Ata, e que segue
aprovada e assinada, nesta oportunidade, e também nos moldes regimentais (artigo 147,§ 3o
do Regimento Interno)****************************************************************
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