
GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO

PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 4= REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 22
DE FEVEREIRO DE 2022.

ATA N°. 04/2022

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-
se na 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, Anderson Cristiano
de Araújo, Emerson Cardoso Celestino, Fernando Vanuchi Peppes, Helvécio Alves Badaró,
João Carlos dos Santos, Luiz Alberto Dib Canonico, Odair Matias, Rafael Alcântara
Hannouche e Saulo Aparecido Mendes. Ausentes os vereadores Cristiano Leite Ribeiro e
Sebastião Angelino Ramos devido à participação em curso de capacitação. Havendo quórum
regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n° 003/2022, a qual
foi aprovada com dispensa da leitura pelo Pl(é|iáriOr No Expediente foram apresentadas as
respostas aos protocolos 428/21 e O0i2/@.quéjrajijafc social de apenados e piso
dos agentes de saúde, respectivamé^ntè. Expediente usaram da palavra os
vereadores: Rafael A. Hannouche, Fernando V. Peppies, Odair Matias, Carlos Bonfim, Luiz
A. Dib Canonico, Ana Paula Ferreira, Saulo Ap° Merides e Emerson C. Celestino. No Grande
Expediente usaram da palavra os vereadores: Rafael A. Hannouche, Fernando V. Peppes,
Odair Matias, Carlos Bonfim e Ana Paula Ferreira. Na Ordem do Dia constaram as seguintes
matérias: PROJETOS EM VOTAÇÃO ÚNICA; Prpjeto de Decreto Legislativo 001/22 -
Mesa Diretora - que mantém o veto do Proje|to de Lei Complementar 002/21 que altera a
Lei Complementar n° 089/08 no sentido de proibir loteamentos que desatendam disposições
relativas às normas que tratem sobre arborizáção, coústrüção de calçadas e vias e dá outras
providências, aprovado por maioria dos votos com votos contrários dos vereadores Fernando
V. Peppes e Odair Matias. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO; Projeto de Lei 139/22 -
Executivo Municipal que inclui nb pèfímeFrd ' área de terras que especifica.
Projeto de Lei 140/22 - Executivo Municipal que abre crédito adicional especial no valor
de até R$76.000,00 no exercício financeiro de 2022. Projeto de Lei 141/22 - Executivo
Municipal que inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica. Projeto de Lei
142/22 - Executivo Municipal que abre crédito adicional especial no Orçamento Geral do
Município de 2022. Projeto de Lei 002/22 - Mesa Diretora que trata de revisão geral anual
de despesa obrigatória prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal caracterizada pela
média aritmética simples dos índices IGP-M, INPC e IPCA. Todos os projetos foram
apresentados e encaminhados às Comissões Permanentes para elaboração de parecer.
REQUERIMENTOS: Protocolo 048/22 - Carlos Bonfim e Ana Paula Ferreira que
requer explicações à Copei sobre a demora no atendimento de ocorrência de consertos e
manutenção na rede de Cornélio Procópio. Protocolo 049/22 - Fernando Peppes e Odair
Matias que requer transporte de estudantes da zona rural também no período vespertino
para as escolas em tempo integral. Protocolo 052/22 - Todos os vereadores que requer
implantação do novo piso salarial para os profissionais do magistério público da educação
básica estabelecido pelo Governo Federal. Protocolo 056/22 - Ana P. Ferreira que requer
convite ao novo Subtenente Ricardo Cavallin do Tiro de Guerra de Cornélio^jWtópio.
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Protocolo 057/22 - Ana P. Ferreira que requer nomeação de assessor para alimentar e
gerenciar o sítio eletrônico da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, retirado pela
proponente. Protocolo verbal - Emerson Celestino que convida Antonio Marcos - Diretor
da CNTE para participação na próxima sessão ordinária para explanação sobre o piso
mínimo, orçamento, etc. Todos os requerimentos, com exceção do retirado obviamente,
foram aprovados por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo
047/22 - Carlos Bonfim que indica grades nos bueiros do município e manutenção periódica
para evitar entupimentos. Protocolo 050/22 - Odair Matias e Fernando Peppes que indica
conserto de rua e execução de capa asfáltica na Vila Recreio. Protocolo 051/22 - Odair
Matias que indica recomposição do asfalto e notificação de terrenos particulares em
condições insalubres no Conjunto Vale das Margaridas. Protocolo 053/22 - Odair Matias
que indica estudo para aplicação da mão única na quadra em frente ao Colégio Monteiro
Lobato, Rua Antonio Paiva Jr. Protocolo 054/22 - Odair Matias que indica estudo para
aplicação da mão única na quadra em frente ao Colégio André Seugling - R. Carlos Gomes.
Protocolo 055/22 - Ana P. Ferreira que indica iluminação na rua depois do presídio no
sentido bairro - José Benedito Catarino. Protocolo verbal - Carlos Bonfim que indica
redutor de velocidade e melhor sinalização na.R. Francisco Reghin - VI. América. Todas as
indicações foram apresentadas e encamihh^gs áò Execp para as devidas providências.
Nada mais havendo a tratar, a Presídênçia^^encèrfotó reunião da qual se lavrou esta
ata, e que segue aprovada e assinada,^tiestá oportúniia^ e também nos moldes regimentais
(artigo 147 § 3° do Regimento Interno j * * * * 'J' * * * * * sit* ******************* j. j. j. j.

'• •'ir.
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