
GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANA

ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2021.

ATA N". 54/2021

Ao décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se
presencialmente no Plenário da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná,
sob a Presidência do vereador Helvécio Alves Badaró e secretariado pelo vereador Carlos
Marques Bonfim, presentes ainda os vereadores a seguir elencados: Ana Paula Ferreira
Chudzik, Anderson Cristiano de Araújo, Emerson Cardoso Celestino, Fernando Vanuchi
Peppes, Odair Matias, João Carlos dos Santos, Luiz Alberto Dib Canonico, Rafael Alcântara
Hannouche e Saulo Aparecido Mendes. Ausente o vereador Sebastião Angelino Ramos
devido à viagem. Havendo quorum regimental, a Presidência deu inicio à sessão com a
apresentação, leitura e aprovação das Atas n^- 52 e 53/2021, as quais foram aprovadas pelo
plenário por unanimidade de votos, com dispensa de leitura. No Pequeno Expediente usaram
da palavra os vereadores Emerson Celestino, Carlos Bonfim, Cristiano Ribeiro, Odair
Matias, Anderson de Araújo e Saulo Mendes. No Grande Expediente usaram da palavra os
vereadores Emerson Celestino, Carlos Bonfim, Cristiano Ribeiro e Odair Matias. Na Ordem
do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto
de Complementar Lei 002/21 - Executivo Municipal que autoriza a concessão de direito
de uso de bem público municipal, através de procedimento licitatório, em conformidade com
a Lei Federal n°. 8.666/93 e dá outras providências, para o qual foram apresentadas emendas
pelos vereadores Odair Matias e Fernando V. Peppes, sendo rejeitadas por maioria de votos
com voto favoráveis dos proponentes e do vereador Luiz Dib Canonico. Em seguida, votado
o projeto, aprovado por unanimidade de votos em segunda votação com dispensa de terceira
votação. PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei Complementar 009/21 -
Executivo Municipal que autoriza o Executivo a prorrogar o prazo de cessão de direito de uso de
prédio público municipal a VISIÁUDIO - Associação de pais e amigos de deficientes visuais ou
aditivos de Cornélio Procópio. Projeto de Lei 108/21 — Executivo Municipal que autoriza o
município de Cornélio Procópio a participar do Consórcio Intermunicipal de Educação e
Ensino do Paraná e dá outras providências. Projeto de Lei 023/21 ~ Legislativo - Emerson
Cardoso Celestino que dispõe sobre vedação e penalidades pela prática do assédio moral
no trabalho, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades da administração pública
municipal, inclusive concessionárias e permissionárias de serviços municipais de utilidade
ou interesse público e dá outras providências. Todos os projetos foram aprovados por
unanimidade de votos em primeira votação. PROJETOS EM VOTAÇÃO ÚNICA: Projeto
de Decreto Legislativo n". 005/2021 - Mesa Diretora que autoriza a Câmara Municipal de
Cornélio Procópio a doar os Veículos Voyage placas AUD8D39 e BBF0552, após discutido,
foi solicitada vista pelo vejeador Luiz Dib Canonico e aprovada por unanimidade.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Protocolo 323/21 — Odair Matias e Fernando V. Peppes que
solicita informações referente ao reajuste do serviço de estacionamento rotativo conliecido como
Zona Azul, aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo
318/21 — Carlos M. Bonfim que indica redutor de velocidade e melhorias na sinalização na Av. da
Integração em frente ao CAIC. Protocolo 319/21 — Carlos M. Bonfim que indica estudo, pela SMS,
para a retomada gradativa da Feira da Lua em nosso Munícipio. Protocolo 320/21 - Odair Matias
que indica verificação da saúde e do risco de queda de árvore no Jardim Bela Vista. Pçotocolo 321/21
- Odair Matias que indica a rega de árvores em condições precárias devido à estã^em dos últimos
meses. Protocolo 322/21 - Odair Matias que indica reposição de iluminaçaíTãí^& n^) residencial
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Atlântico. Protocolo 324/21 - João Carlos dos Santos que indica quadra esportiva ao lado do
Colégio Estadual Edgar Galafassi. Protocolo 325/21 - Ana Paula F. Chudzik que reitera indicação
de recuperação asfáltica e operação tapa buracos das ruas do Conjunto João Rocha. Protocolo 326/21
— Ana Paula F. Chudzik que reitera indicação de limpeza e manutenção permanente dos bueiros do
Conjunto Panorama. Protocolo 327/21 - Anderson Cristiano de Araújo e João Carlos dos Santos
que indica a construção de um campinho ao lado do Campo da Rua Santa Ana no Distrito de
Congonhas. Protocolo 328/21 — Anderson Cristiano de Araújo e João Carlos dos Santos que
indica a iluminação pública na via de acesso ao Cemitério do Distrito de Congonhas. Protocolo
329/21 — Anderson Cristiano de Araújo e João Carlos dos Santos que indica a reforma e
revitalização da praça Antonio Damasco — Distrito de Congonhas. Todas as indicações foram
apresentadas e encaminhadas ao Executivo Municipal para tomada de providências. 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 nos moldes regimentais (artig9>^47, § 3'^
do Regimento Interno). *****************************************
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