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ATA DA 28® REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

ATA N°. 44/2022

Ao nono dia do mês de agosto 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, Emerson Cardoso Celestino, Fernando
Vanuchi Peppes, João Carlos dos Santos, Luiz Alberto Dib Canonico, Odair Matias, Rafael Alcantara
Hannouche e Saulo Aparecido Mendes. Ausente os vereadores Cristiano leite Ribeiro devido à
viagem para representação do município no Encontro Nacional do Agro em Brasília e Sebastião
Angelino Ramos devido a problema de saúde. Havendo Quórum, a Presidência deu início à sessão
com a apresentação das Atas n°. 042 e 043/2022, as quais foram aprovadas com dispensa de leitura
pelo Plenário. Na Tribuna, usaram da palavra a senhora Ondina Macedo, representante Sindical do
SINDACS, em seguida o Dr. Rafael Oliveira de Carvalho para explanar sobre o Piso Salarial dos
Agentes de Comunitário de Saúde e Combate as Endemias. No Pequeno Expediente usaram da
palavra os vereadores Carlos Bonfim, Fernando Peppes, Emerson Celestino, Odair Matias, Saulo
Mendes, Ana P. Ferreira e Fernando V. Peppes. No Grande Expediente usaram da palavra os
vereadores Carlos Bonfim e Odair Matias. Na Ordem do Dia constaram as seguintes matérias:
PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: 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 243/22 - Executivo Municipal que abertura de crédito adicional
especial no orçamento geral do município de 2022. Projeto de Lei 014/22 - Anderson Cristiano de
Araújo cora inclusão dos demais vereadores que concede título cidadão honorário do município de
Comélio Procópio a Dom Manoel João Francisco - Bispo Emérito da Diocese, todos os projetos
foram aprovados por unanimidade de votos em segunda votação com dispensa da terceira votação.
PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Proieto de Lei 243/22 - Executivo Municipal que
abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município de 2022, aprovado por
unanimidade de votos em primeira votação. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei
237/22 - Executivo Municipal que dá nova redação ao inciso III do art. 4° da Lei Municipal n°
709/11 e dá novas providências. Projeto de Resolução 002/22 - Mesa Diretora que institui
Comissão Legislativa Especial para acompanhamento do Censo Demográfico de 2022. Projeto de
Lei 018/22 - Ana Paula Ferreira que autoriza o Executivo Municipal a instalar bebedouros públicos
com água potável para atender a comunidade em geral, acessíveis a adultos, crianças, pessoas com
deficiência e animais. Projeto de Lei 019/22 - Ana Paula Ferreira que autoriza o Executivo
Municipal a instituir o projeto "academias ao ar livre para pessoas com deficiência" - (AAALPcD),
equipadas com aparelhos multifuncionais adaptados para o uso exclusivo das pessoas com deficiência
(PcD), nos espaços públicos do município. Projeto de Lei 020/22 - Ana Paula Ferreira que autoriza
o Executivo Municipal a instituir o programa "veterinário mirim" no âmbito do município de Comélio
Procópio. Projeto de Lei 021/22 - Carlos Marques Bonfim que denomina de Joaquim Afonso
Nunes uma das ruas, praças ou bairros de nossa cidade, todos os projetos foram apresentados e
enviados às Comissões competentes e ao Jurídico para elaboração de Pareceres. PEDIDOS DE
INFORMAÇÃO; Protocolo 294/22 - Odair Matias que solicita esclarecimentos sobre registros de
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médicos contratados por terceirizada para prestação de serviços no município, aprovado por
unanimidade de votos em votação única. REQUERIMENTOS: Protocolo 292/22 - Odair Matias
que requer demolição completa do antigo prédio da Ação Social, localizado na esquina da R. Nossa
Senhora do Rocio com a Av. da Saudade, aprovado por unanimidade de votos em votação única.
INDICAÇÕES: Protocolo 291/22 - Rafael A. Hannouche que indica estudo para diminuição de
imposto sobre iluminação pública, após conclusão dos últimos pontos de led. Protocolo 293/22 -
Odair Matias que indica audiência pública para debater as causas do atendimento precário no setor
do SUS na Santa Casa de Misericórdia. Protocolo 295/22 - Fernando V. Peppes que reitera
indicação para construção da Estrada do Catupiri, que liga o Cjto. Benedito Catarino até o Distrito de
Congonhas (passando por Volta Grande), preferencialmente com pavimentação poliédrica. Protocolo
296/22 - Carlos Marques Bonfím que reitera indicação para podas de árvores. 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) ***********************************************''41'***********
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