GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
ESTADO DO PARANA

ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2018.

ATA N°. 42/2018

Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Câmara Municipal
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob a Presidência do vereador Helvécio Alves Badaró e
Secretariado pelo vereador Gilmar José Lavorato, presentes ainda os vereadores a seguir

elencados: Ananias Martins Neto, André de Lima, Élio José Janoni, Ismar Medeiros da Nóbrega,
Luiz Carlos Amâncio, Raphael Dias Sampaio e Sebastião Lucri. Ausentes os vereadores Diones
Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Fernando V. Peppes devido à viagem e o Rafael
Hannouche devido a problema de saúde. Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à
sessão com a apresentação da Ata n° 041/2018 a qual foi aprovada por unanimidade de votos e
dispensada leitura pelo plenário. A sessão contou com a presença do Secretário da Indústria e
Comércio do Município, Celso Marin, convocado para explanação do desenvolvimento e
projetos de sua secretaria. Na Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM

SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 125/18 - Executivo Municipal que abre crédito adicional
especial no valor de R$60.948,53 no exercício financeiro de 2018, aprovado por unanimidade de votos em
segunda votação, com dispensa de terceira. REOUERIMENTOS; Protocolo 183/18 - Fernando Peppes e
Raphael Sampaio que requer fiscalização ao departamento de trânsito a respeito das faixas amarelas
pintadas na frente de estabelecimentos comerciais. Protocolo 184/18 - Fernando Peppes e Raphael
Sampaio que requer providências ao departamento de fiscalização para aplicação da lei que proíbe a venda
de linha chilena (cerol) em nosso município. Ambos aprovados por unanimidade de votos em votação única.

INDICAÇÕES: Protocolo 180/18 - Ananias A. Martins Neto que indica reforço na manutenção do
Velório Municipal. Protocolo 181/18 - Ananias A. Martins Neto que indica reparos e manutenção da
quadra esportiva do Jardim Figueira. Protocolo 182/18 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que indica
melhorias no posto de saúde da Vila Santa Terezinha. Protocolo 185/18 - Luiz Carlos Amâncio que indica
recuperação asfáltica da Rua Portugal. Protocolo 186/18 - Luiz Carlos Amâncio que indica recuperação
asfáltica da Rua São Luiz. Protocolo 187/18 - Luiz Carlos Amâncio que indica vigia para o posto de saúde
central - "Postão". Todas as indicações foram encaminhadas ao executivo para que sejam tomadas as

devidas providências. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a presente reunião da qual se

lavrou esta ata, e que segue aprovada e assinada, nesta oportunidade, e também no^ moldes regimentais
(artigo 147, § 3° do Regimento interno).*******************************'
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