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ATA DA 32^ REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2022.

ATA N". 48/2022

Ao quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se presencialmente no Plenário
da Câmara Municipal de Comélio Procópio, 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, Anderson Cristiano de Araújo, Cristiano Leite Ribeiro, Emerson Cardoso Celestino, Fernando
Vanuchi Peppes, Odair Matias, Saulo Aparecido Mendes e Sebastião Angelino Ramos. Ausente os vereadores
João Carlos dos Santos por motivo de trabalho e Luiz Alberto Dib Canonico por motivo de viagem. Havendo
Quorum, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n®. 047/22, a qual foi aprovada com
dispensa de leitura pelo Plenário. No Expediente foram lidas as respostas dos Requerimentos n°. 300/22 -
Evento a partir da manga - Odair Matias e Requerimento n° 312/22 - Carimbo recomendado na embalagem
de leite - Odair Matias; No Pequeno Expediente usaram da palavra os vereadores: Emerson Cardoso Celestino,
Carlos Bonfim, Odair Matias, Saulo Aparecido Mendes, Saulo Aparecido Mendes e Ana Paula Ferreira. No
Grande Expediente usaram da palavra os vereadores: Emerson Celestino, Carlos Bonfim e Odair Matias. Na
Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei
241/22 — Executivo Municipal que aprova o acordo coletivo de trabalho firmado entre o município de
Cornélio Procópio e o SISPUMC, retirado de pauta desta sessão. Projeto de Lei 016/22 — Cristiano Leite
Ribeiro que institui o dia 31 de outubro como Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. Projeto de Lei
017/22 - Cristiano Leite Ribeiro que Domina de Professora Anita Cotrin Teixeira uma das ruas, praças ou
bairros de nossa cidade, todos os projetos foram aprovados por unanimidade de votos em segunda votação
com dispensa de terceira votação. PROJETO EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 023/22 - Rafael
Alcântara Hannouche e demais vereadores que Institui o programa Farmácia Solidária para a
conscientização, doação, reaproveitamento e distribuição de medicamentos para a população, assim como sua
destinação final adequada, aprovado por unanimidade de votos em segunda votação com dispensa de terceira
votação. PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 244/22 — Executivo Municipal que
Abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município de 2022. (Fundo Assist. Social -
R$120m), aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. PROJETO EM APRESENTAÇÃO:
Projeto de Lei 246/22 - Executivo Municipal que institui Comitê de Transporte Escolar, o Projeto foi
apresentado e enviados as Comissões e ao Jurídico para elaboração de pareceres. PEDIDO DE
INFORMAÇÃO; Protocolo 332/22 - Emerson Cardoso Celestino que solicita informação de qual o motivo
de não ter diminuído a idade para tomar a 4" dose da vacina contra a COVID-19, aprovado por unanimidade
de votos em votação única. REOUERIMENTOS: Protocolo 331/22- Odair Matias que que sejam efetuados
estudos para a realização de Curso de Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes durante acompanliamento
pré-natal e reforço dessas informações nos Hospitais e consultas de acompanhamento da criança recém-nascida
no âmbito do município, aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo
325/22 - Saulo Mendes que Indica a colocação de quebra-molas elevado na rua Tiradentes em frente ao
supermercado Molinis - Vila Independência. Protocolo 326/22 - Ana Paula Ferreira que indica a construção
de uma miniquadra medindo 16x14 metros e uma tabela de basquete (conforme foto anexo) na Praça das
Camélias no jardim Panorama. Protocolo 327/22 - Carlos Marques Bonfim quejeitera a indicação para a
manutenção em quebra mola no final da Av. Nossa Senhora de Fátima saída para Nova Fátima. Protocolo
328/22 - Carlos Marques Bonfim que reitera a indicação para a execução da lei n®. 080/21 sobre o combate
a violência contra a mulher em Cornélio Procópio. Protocolo 329/22 - Odair Matias que indica limpeza de
terreno público localizado ao lado da rua Ramon Lopes n® 4 - Jardim Bela Vista. Protocolo 330/22 - Odair
Matias que indica conserto e devida manutenção na academia ao ar livre localizada no Conjunto Marta
Dequech. Todas as indicações foram encaminhadas ao Executivo Municipal para tomada de providências.
Nada mais havendo a tratar, por ser matéria orçamentária, a Presidência encerrou a presente reunião da qual
se lavrou esta ata, e que segue aprovada e assinada, nesta oportunidade, e nos moldes regimentais (artigo 147^
§ 3" do Regimento Interno) ****************************************************************'
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