
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS SENHORES VEREADORES,

PREFEITO E VICE-PREFEITA ELEITOS EM 02 DE OUTUBRO DE 2016,

REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017.

ATA N°. 01-17

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete,

precisamente às 10:00 horas, conforme rege o artigo 15 da Lei

Orgânica do Município, reuniram-se no Auditório da UTFPR-CP, sito à

Avenida Alberto Carazzai, 1640, Centro, na cidade de Cornélio

Procópio, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador mais

votado, entre os presentes, nas eleições municipais de 02 de outubro

de 2016, Senhor Rafael Alcântara Hannouche, juntamente com os demais

vereadores eleitos no mesmo pleito: Ananias Antônio Martins Neto,

André Lima, Diones Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Élio José

Janoni, Fernando Vanuchi Peppes, Gilmar José Lavorato, Helvécio

Alves Badaró, Ismar Medeiros da Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, Raphael

Sampaio e Sebastião Lucri, para realização de Sessão Solene de Posse

dos Senhores Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeita. Tendo sido

convidado, e aceito, assume o cargo de Secretário ad-hoc o vereador

Edimar Gomes Filho, o qual convidou os demais vereadores para tomarem

assento junto à Tribuna de Honra. A seguir, após ouvir a execução

do Hino Nacional Brasileiro, como determina o Artigo 11 do Regimento

Interno da Câmara, o Presidente presta o compromisso legal juntamente

com os demais vereadores, todos devidamente diplomados pelo Tribunal

Regional Eleitoral, declara-os empossados e assinam, conjuntamente,

o Termo de Posse e Compromisso 099/17, com a devida entrega da

declaração de bens. Imediatamente o Presidente Provisório deu inicio

à eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Cornélio

Procópio para um mandato de dois anos, tendo sido os vereadores

cientificados das normas da eleição, pelo secretário ad-hoc. A

XIvotação acontece por chamada, en/ordem alfabética, dos nomes dos

vereadores, pelo secretário acb ro cargos da mesa «.e

Rua Paraíba, 163ytlZPj8Ò300-000 - Tele/fax: (43)3*523-156r- eHna^cmcp@cshcJíconwbr - Cornélio Procópio^Pi



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

que, após a contagem dos votos pelo secretário ad-hoc, o Presidente

procedeu a proclamação dos eleitos, conforme segue: para 2o

Secretário - Diones Carlos de Campos com 7, para Io secretário -

Gilmar José Lavorato, para Vice-presidente - Elio José Janoni e para

presidente - Helvécio Alves Badaró. Após, conhecido o resultado da

eleição, o presidente provisório empossou a nova Mesa Diretora para

o Biênio 2017-2018 com a composição supracitada. O presidente eleito,

Senhor Helvécio Alves Badaró em nome dos demais vereadores, convidou,

então, o Prefeito eleito e diplomado Amin José Hannouche e a Vice-

Prefeita também eleita e diplomada Angélica Carvalho Olchaneski de

Mello, para tomarem assento junto à Mesa de Trabalhos, que em seguida

prestaram o compromisso legal, foram declarados, empossados e

convidados a assinar o Termo de Posse e Compromisso 100/17, com a

devida entrega da declaração de bens. O presidente de posse da

presente ata, solicita ao Io Secretário que proceda à leitura no seu

inteiro teor, colocando-a em discussão e votação, a qual foi aprovada

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou

encerrada a presente sessão.

-i-dente

ecretario/
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