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ata da 41

municipal D™có'^ÉLro'SVio legislativa da cAmara
novembro de 2018. «"COPIO, ESTADO DO PARANA, REALIZADA EM 13 DENOVEMBRO DE 2018.

ATA N°. 77/2018

r," «•Helvécio Alves Badaró e secre,ar aZoe^ nT"'' do vereador
os vereadores a seguir elencados- Ananiac or Gilmar José Lavorato, presentes ainda
Campos, Élio Jose Janoni SLdrv!!ulT p"' '°r Carlos de
Carlos Amàncio, Rafael Alcântara Hannnn^h i Medeiros da Nóbrega, Luiz
Ausente o vereador Edimar Gomes Filho ^ Sampaio e Sebastião Lucri.
Presidência deu iníc!; rsessão com ao' «'^a, Havendo quorum regimental, a
por unanimidade de votos e dispensada rkítif'^" "" 76/2018 a qual foi aprovada
resposta ao Pedido de Informação 311/18 - s T P'«"ario. No Expediente foi lida a
vereadores Raphael Sampaio e Fernando Pe xi """y" para UBS dos
Thiago Martins Munhoz e LeonarZ C r'' '''' cidadãos
No Pequeno Ex^edÍnte usarl l T" ' ^ O^^em Demolay.

sockfloT" V y ~ Executivo Munieipal que inclui área como zona especial de interesse
Tor lanimTdad™deÂ"'om"''^ ^7"'" providências. Ambos aprovados
primeira votação yotaçao, com dispensa de terceira. PROJETOS EMPRIMEI^ VOTACAO: Projeto de Lei 027/18 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que

muràc7^ d °r acidentes de trânsito próximo ao CMEIs domunicípio de Comelio Procopio, o qual foi aprovado por unanimidade de votos em primeiravotado. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Protocolo 339/18 - Luiz Amâncio que solidía
formações sobre os alunos da Escola lolanda Correia com a instalação do Colégio Militar

Protocolo 342/18 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que solicita informações sobre gastos
om empresas de prestação de serviços médicos e equipe multidisciplinar. Ambos aprovados por
^ammidade de votos em votação única. REQUERIMFNTOSr Protocolo 338/18 - Diones
Carlos de Campos que requer autorização do repasse mensal à Associação Turística do Norte
loneiro do Parana. Protocolo 340/18 - Luiz Amâncio que requer instalação de entreposto CEASA
em Comeho Procópio. Protocolo 341/18 - Luiz Amâncio que requer registro de empresas de
engenharia. Todos aprovados por unanimidade de votos em votação única. 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 nos moldes regimentais (artigo 147,
§3° do Regimento Interno).******\Y********************** + *******************
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