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ATA DA 26' REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2022.

ATA N°. 40/2022

Ao vigésimo sexto nono dia do mês de julho 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, João Carlos dos Santos, Luiz
Alberto Dib Canonico, Odair Matias, Saulo Aparecido Mendes e Sebastião Angelino Ramos. Ausente
o vereador Rafael Alcântara Harmouche devido a problema de saúde. Havendo Quórum, a Presidência
deu início à sessão com a apresentação da Ata n". 039/2022, a qual foi aprovada com dispensa de
leitura pelo Plenário. Na Tribuna, usaram da palavra a cidadã Francilene Cristina de Oliveira falando
sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e o Emerson Sotero,
coordenador regional do IBGE, falando sobre o censo demográfico. No Pequeno Expediente usaram
da palavra os vereadores Carlos Bonfim, Fernando Peppes; Odair Matias e Ana P. Ferreira. No
Grande Expediente usou da palavra o vereador Carlos Bonfim. Na Ordem do Dia constaram as
seguintes matérias: PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 198/22 - Executivo
Municipal que acrescenta alínea ao inciso II do art. 71 da Lei de Zoneamento do município e dá
outras providências. Projeto de Lei 003/22 — Ana Paula Ferreira que veda, no âmbito da
administração direta e indireta do Executivo Municipal e do Poder Legislativo, a nomeação de
pessoas condenadas por crimes da Lei Maria da Penha e Feminicídio para cargos públicos no
município de Comélio Procópio. Projeto de Lei 013/22 — Todos os vereadores que institui o selo
"empresa amiga da pessoa com transtomo do espectro autista" do mumcípio de Comélio Procópio.
Todos aprovados por unanimidade de votos em segunda votação, com dispensa de terceira.
PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 212/22 - Executivo Municipal que
acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei Municipal 311/19 e dá outras providências, aprovado por
unanimidade de votos em primeira votação. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei
Complementar 031/22 - Executivo Municipal que autoriza o executivo a permutar com a Mitra
Diocesana de Comélio Procópio áreas de terras que especifica e dá outras providências. Projeto de
Lei 199/22 - Executivo Municipal que dá nova redação ao §1° da Lei Municipal 777/12 e dá outras
providências. Projeto de Lei 239/22 - Executivo Municipal que abertura de crédito adicional
especial no orçamento geral do município de 2022. Projeto de Lei 240/22 - Executivo Municipal
que abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município de 2022. Projeto de Lei
241/22 - Executivo Municipal que abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do
município de 2022. Projeto de Lei 014/22 - Anderson Cristiano de Araújo que concede título
cidadão honorário do município de Comélio Procópio a Dom Manoel João Francisco — Bispo Emérito
da Diocese. Projeto de Lei 015/22 - Ana Paula Ferreira que declara de utilidade pública a
Coopemop - Cooperativa Solidária de reciclagem de Comélio Procópio - PR. Todos os projetos
foram apresentados e encaminhados às Comissões Permanentes e Assessoria Jurídica para elaboração
de pareceres. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Protocolo 274/22 - Fernando Peppes e Odair
Matias que solicita informações sobre ações e providências que o Procon municipal tem tomado em
relação aos preços dos combustíveis praticados pelas revendedoras do município. Protocolo 275/22
- Fernando Peppes e Odair Matias que solicita informações sobre serviços de manutenção do
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Velório Municipal. Ambos aprovados por unanimidade de votos em votação única.
REQUERIMENTOS: Protocolo 266/22 - Ana Paula Ferreira que requer que o município adquira
propriedade adjacente ao Cemitério Municipal para proceder à sua ampliação. Protocolo 276/22 -
Todos os vereadores que requer comissão legislativa para acompanhamento ao recenseamento do
IBGE. Protocolo 277/22 - Cristiano L. Ribeiro que requer ofício ao Congresso Nacional para
estudos sobre metodologia de cálculo para população municipal. Todos aprovados por unanimidade
de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo 267/22 - Ana Paula Ferreira que indica
estudo para abertura de um portão de saída no interior do pátio do CEMI Lia Trevisan. Protocolo
268/22 - Carlos Bonfim que indica melhoria na sinalização na R. Francisco Morato. Protocolo
269/22 - Carlos Bonfim que indica realização das Olimpíadas Infantil. Protocolo 270/22 - Carlos
Bonfim que indica realização dos Jogos Abertos de Comélio Procópio. Protocolo 271/22 - Odair
Matias que indica cobertura na entrada da Escola Professor Lourenço Filho. Protocolo 272/22 -
Odair Matias que indica poda de árvore na beira da pista da PR-160 - região do campus da
FACCREI na saída para Leópolis. Protocolo 273/22 — Odair Matias e Fernando Peppes que indica
reforma completas no prédio do Velório Municipal. Todas as indicações foram encaminhadas ao
Executivo Municipal para a tomada de decisões. 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 regirnentais (artigo 147, § 3° do Regimento
Interno) ************* *♦+**♦*
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