
GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DF. rORNFT .IQ PROCÓPÍO - PR.

APROVADO
Sale das

£m <6 I

•4 M**

PROTOCOLO
N°: 300/22

Data: 15/08/22

Hora: 09:18

Visto: ADEJACIR

REOUERIMENTO

EMENTA: Requer estudos para a realização de eventos
gastronômicos a partir da MANGA e seus derivados, bem
como o reaproveitamento de seus subprodutos.

FERNANDO V. PEPPES e ODAIR MATIAS, vereadores

que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais e em nome em conformidade com o

artigo 113, §3°, inciso IX do Regimento Interno e em nome do povo de Comélio Procópio, REQUER

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amin José Hannouche, estudos para a realização de

eventos gastronômicos a partir da MANGA e seus derivados, bem como o reaproveitamento de seus

subprodutos:

Considerando que a cidade está carente de festas vocacionais que se transformem em tradição com o
principal objetivo de atrair geração de rendas e oportunidades.
Considerando que, a região de Comélio Procópio é farta em pés manga e a cultura está facilmente
arraigada nos quintais, terrenos baldios, calçadas e beira de estrada, gerando assim matéria prima
gratuita.
Considerando que, estudos gastronômicos revelam a existência de 66 receitas possíveis a partir da
fruta, estas garantem pratos doces, salgados, sucos e agregados com grande poder nutricional.
Considerando que a manga está entre as fmtas mais consumidas no Brasil e pode trazer diversos
benefícios para a saúde como, prevenção do envelhecimento precoce da pele, reforço para o sistema
imunológico, combate da acidez no estômago e de problemas como hipertensão, além de também
ajudar a purificar o sangue e controlar diabetes e colesterol alto.
Ainda levando-se em conta que, existem várias experiências sobre o reaproveitamento do caroço e da
casca da fruta para adubo e rações

Comélio Procópio, 02 de agosto de 2022.
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