
m:uniao ordinária da primeira sessão legislativa da
CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021. ^ pakana,

ATA N°. 56/2021

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se
presencialme^nte 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, Saulo Aparecido Mendes e Sebastião Angelino Ramos. Havendo quorum
regimental, a Presidência deu início á sessão com a apresentação, leitura e aprovação das
Atas n 54 e 55/2021, as quais foram aprovadas pelo plenário por unanimidade de votos,
com dispensa de leitura. No Expediente foram lidas as respostas aos seguintes protocolos:
278 e 323/21. Na Tribuna usou da palavra o cidadão Paulo César Marcelino parabenizando
à prefeitura municipal pela revitalização dp Bosque Municipal e dando sugestão sobre a
população crescente de quatis. No Pequeno Expediente usaram da palavra os vereadores:
Carlos Bonfim, Odair Matias, Luiz Canonico, Rafael Hannouche, Ana Paula Chudzik,
Anderson de Araújo, Fernando Peppes, Emerson Celestino e Saulo Mendes. No Grande
Expediente usaram da palavra os vereadores: Carlos Bonfim, Odair Matias, Ana Paula
Chudzik, Fernando Peppes e Emerson Celestino. Na Ordem do Dia constaram as seguintes
matérias: PROJETOS EM SEGUNDA 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 VISÍÁUDIO - 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 óu entidades da administração pública
municipal, inclusive concessionárias e permissionárias de serviços municipais de utilidade
ou interesse público e dá outras providências. Todos aprovados por unanimidade em segunda
votação com dispensa de terceira votação. PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO:
Projeto de Lei Complementar 027/21 - Odair Matias, Anderson de Araújo, Fernando Peppes,
Luiz Canonico, Carlos Bonfim, Rafael A. Hannouche e Ana Paula Chudzik que altera a Lei
Municipal n° 700/11, com relação ao uso de veículos oficiais da Câmara Municipal de Cornélio
Procópio, para o qual foi proposta emenda pelo vereador Cristiano L. Ribeiro, a qual será analisada e
votada na próxima sessão, o projeto foi aprovado por unanimidade dos votos em primeira votação.
REQUERIMENTOS: Protocolo 331/21 — Ana Paula F. Chudzik que requer ofício à Receita
Federal para que estude a possibilidade de cessão e/ou doação de micro-ônibus ao Tiro de Guerra,
aprovado por unanimidade de votos em votação única. Protocolo 333/21 - Fernando Peppes e
Odair Matias que requer convite para a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
para comparecimento na próxima sessão ordináiia, o qual foi rejeitado por maioria de votos, com
votos favoráveis dos vereadores Fernando Peppes e Odair Matias. Protocolo 334/21 - Fernando
Peppes e Odair Matias que requer convocação do Secretário Municipal de Administração para
comparecimento na próxima sessão ordináiia, o qual foi rejeitado por ma^ia de votos, com votos
favoráveis dos vereadores Fernando Peppes, Odair Matias e RafaeHHsffiuche. INDICAÇÕES:
Protocolo 330/21 - Ana Paula F. Chudzik que indica anl^^at^o-^ da Campanha de
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gasalho com inicio para março ou abril de cada ano. Protocolo 332/21 - Fernando
Peppes, Odair Matias e Luiz Dib Canonico que indica limpeza e retirada de galhadas entre
Rua Silvio Daros e Av. Michel Dib - Conjunto Universitário. Protocolo 335/21 - Odair

Matias que solicita promoção da campanha "Adote uma muda", com o objetivo de
incentivar a população a prestar os devidos cuidados com as mudas recém-plantadas pelo
município. Protocolo 336/21 - Odair Matias que indica estudos para viabilização de horário de
contratumo p^a vacinação contra Covid-19 - horário vespertino - início da noite. Protocolo 337/21
Carlos M. Bonfim que indica adequação nos redatores de velocidade do município, em especial

na Av. Paraíso acesso^ao Conjunto Vitória Régia. Protocolo 338/21 - Rafael A. Hannouche que
indica repasse de doação de ração recebida aos protetores e cuidadores de animais do município e do
Uístnto de Congonlias. 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 ^sinada, nesta
oportunidade, e nos moldes regimentais (artigo 147, § 3° do Regimento.
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