
GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA

ATA DA 35' REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2022.

ATA N°. 51/2022

Ao vigésimo sétimo dia 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 Rafael
Alcântara Hannouche e secretariado pelo vereador Carlos Marques Bonílra, presentes ainda os
vereadores a seguir elencados: Ana Paula Ferreira, Anderson Cristiano de Araújo, Fernando Vanuchi
Peppes, Luiz Alberto Dib Canonico, Odair Matias e Saulo Aparecido Mendes. Ausentes os
vereadores; Cristiano Leite Ribeiro, Emerson Cardoso Celestino, Helvécio Alves Badaró por motivo
de saúde e Sebastião Angelino Ramos sem justificativa. Havendo Quorum, a Presidência deu im'cio
à sessão com a apresentação da Ata n°. 50/22, a qual foi lida em plenário e para a qual foi apresentada
emenda pelo vereador Odair Matias que foi discutida e rejeitada por maioria de votos com abstenção
de votos dos vereadores: Luiz Alberto Dib Canonico, por estar ausente na sessão anterior e Rafael
Hannouche, por ser sobrinho do senhor Calil Hannouche, votaram favorável à emenda os vereadores:
Ana Paula Ferreira e Fernando V. Peppes. A ata, então, foi aprovada por maioria de votos, com votos
contrário dos vereadores Fernando V. Peppes e Odair Matias. Usou a Tribuna Livre o senhor Carlos
Henrique Reghin Dias para falar do Projeto de Lei n® 027/22 que institui a obrigatoriedade de inspeção
e manutenção periódica das edificações no município de Comélio Procópio e dá outras providências.
No Grande Expediente usaram da palavra os vereadores: Odair Matias, Carlos Marques Bonfim, Ana
Paula Ferreira, Luiz Alberto Dib Canonico e Emerson Celestino. No Grande Expediente usaram da
palavra os vereadores: Carlos Marques Bonfim e Ana Paula Ferreira. Na Ordem do Dia constaram as
seguintes matérias: PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 246/22 - Executivo
Municipal que institui Comitê de Transporte Escolar, aprovado por unanimidade de votos em
segunda votação com dispensa de terceira votação. PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO:
Projeto de Lei 026/22 - Legislativo Municipal - Luiz A. Dib Canonico e demais vereadores que
concede "Título de Cidadão Honorário" do Município de Comélio Procópio/PR ao Ilustre Senhor
Kazumiti Inoue, aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. Projeto de Lei 027/22 -
Legislativo Municipal - Luiz A. Dib Canonico que institui a obrigatoriedade de inspeção e
manutenção periódica das edificações no Município de Comélio Procópio e dá outras providências,
retirado de pauta pelo autor, para transformação do projeto em Projeto de Lei Complementar.
PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei 248/22 - Executivo Municipal que autoriza
o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à arrecadação do Imposto sobre
predial e territorial urbana - IPTU e Taxa de limpeza pública, mediante realização de sorteios de
prêmios, como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos e dá outras
providências. Projeto de Lei 249/22 - Executivo Municipal que autoriza a Associação dos
Funcionários do INSS a repassar o imóvel recebido em doação do município de Comélio Procópio à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá outras providências, após de apresentados os
projetos foram enviados às Comissões e ao Jurídico para elaboração de pareceres. PEDIDOS DE
INFORMAÇÃO: Protocolo 343/22 - Odair Matias que solicita informações sobre transferência
de funcionário em período eleitoral no Distrito de Congonhas, aprovado por unanimidade de votos
em votação única. REOUERIMENTO VERBAL: Odair Matias que requer que a Mesa Diretora
da Câmara que notifique a TV CÂMARA, empresa responsável pela filmagem e transmissão das
Sessões Legislativas da Câmara, para que mantenha em perfeitas condições as informações do HD,
aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo 339/22 -
Anderson Cristiano de Araújo que indica manutenção na rodoyiaj^u^ga o Distrito de Congonhas
a BR-369. Protocolo 340/22 - Carlos Marques Bonfim que indiça^n^a de faixa exclusiva para
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estacionamento de caminhões de aluguel na Av. Paraná. Protocolo 341/22 - Carlos Marques
Bonfim que indica manutenção do asfalto na Rua Prof. Ivanir Garcia - próximo a linha férrea.
Protocolo 344/22 - Odair Matias que indica conserto com urgência do alambrado que separa o
playground do alto do Cristo com o precipício do Espaço Cultural. Protocolo 345/22 - Odair Matias
que indica realização de campanha publicitária sobre valorização das "bocas de lobos" e galerias
pluviais. Protocolo 346/22 - Ana Paula Ferreira que indica duas lombadas elevadas na R. Vitória
Régia - Jd. Panorama. Protocolo 347/22 - Ana Paula Ferreira que indica reparos nos redatores de
velocidade da Av. Bento Ferraz de Campos. Protocolo 348/22 - Ana Paula Ferreira que indica
restauração asfáltica, de meio-fio e troca de tampa de boca de lobo na Av. Alberto Carazzai, esquina
com a R. João Reghin. Protocolo 349/22 - Carlos Marques Bonfim que indica redutor de velocidade
em frente à Escola William Madi na Av. da Integração. Protocolo 350/22 - Anderson C. de Araújo
que indica manutenção a fim de evitar novos alagamentos na UBS Vila São Pedro. 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 reuóião da qual se
lavrou esta ata, e que segue aprovada e assinada, nesta oportunidade, e nos moldes comentais (artigo
147, § 3° do Regimento Interno)
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