
GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANA

ATA DA 15" REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA GAMARA

MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 16 DE MAIO
DE 2017.

ATAN°. 19/2017

Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mü e dezessete, reuniram-se na Câmara Municipal de
Cornéiio 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 Antônio
Martins Neto, Diones Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Fernando Peppes, Ismar da Nóbrega, Luiz
Amâncio, Rafael Alcântara Hannouche, Raphael Sampaio e Sebastião Lucri. Ausente o vereador André Lima
devido a problemas pessoais. Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à sessão com a
apresentação da Ata n°. 18/2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos com dispensa de leitura pelo
plenário. No expediente foram lidas as respostas aos seguintes protocolos: 116/17 - Uso de veículos oficiais
e oficio do CREA-PR, ref. Fórum de Acessibilidade. Usou a Tribuna Livre a senhora Edilene Maria Vidoto

Rech para explanar sobre o resultado obtidos em competições do Instituto Meta 1. Na Ordem do dia
constaram as seguintes matérias: PROJETO EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 013/2017 -
Executivo Municipal que inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica, aprovado por
unanimidade de votos em segunda votação com dispensa de terceira votação. PROJETOS EM PRIMEIRA
VOTAÇÃO: Projeto de Lei Complementar 002/2017 - Executivo Municipal que institui a lei geral municipal
de microempresa, empresa de pequeno porte e dá outras providências, solicitado vista pelo vereador Diones
Carlos Campos pelo prazo de quinze dias e aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 017/2017 -
Executivo Municipal que autoriza o executivo municipal a conceder permissão para a retirada de cascalho
de imóvel municipal, aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. Projeto de Lei 018/2017 -
Executivo Municipal que inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica, aprovado por
unanimidade de votos em primeira votação. Projeto de Lei 019/2017 - Executivo Municipal que altera
dispositivos da lei municipal 016/17 e dá outras providências, aprovado por unanimidade de votos em
primeira votação. Projeto de Lei 004/2017 - Mesa Diretora que trata de revisão anual de vencimentos dos
servidores do legislativo municipal, aprovado por unanimidade de votos em primeira votação. PEDIDO DE
INFORMAÇÃO: Protocolo 164/17 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que Solicitam informações a respeito da
denúncia feita por órgãos de imprensa sobre renúncia fiscal, após discutidos foi colocado em votação e rejeitado por
maioria de votos, com votos contrário dos vereadores Ananias Antônio Martins Neto, Diones Carlos Campos, Élio José
Janoni, Gilmar José Lavorato, Rafael Hannouche, Luiz Carlos Amâncio e Sebastião Lucri, sendo favoráveis os vereadores
Edimar Gomes Filho, Fernando V. Peppes, Raphael Sampaio e Ismar da Nobrega. Protocolo 165/17 - Raphael Sampaio
e Fernando Peppes que solicitam informações a respeito da aplicação da Lei 30/2013 - "Talento Procopense" e do
transporte de atletas para atividades esportivas, aprovado por unanimidade de votos em votação única.
REQUERIMENTO: Protocolo 158/17 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que Requer a aplicação da Lei 059/2016
que instituiu o Passe Livre para estudantes, aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÃO que
Protocolo 154/17 - Ismar Medeiros da Nóbrega: Indica conserto do telhado do posto de saúde da Vila Santa Terezinha.
Protocolo 155/17 - Ismar Medeiros da Nóbrega que Indica contratação de especialista em ginecologia e obstetrícia no
posto de saúde da Vila Santa Terezinha. Protocolo 156/17 - Ismar Medeiros da Nóbrega que Indica contratação de
especialista em pediatria no posto de saiide da Vila Santa Terezinha. Protocolo 157/17 - Diones Carlos de Campos que
Indica reforma da ponte da Estrada Rural da Água do Veado. Protocolo 158/17 - Luiz Amâncio e Sebastião Lucri que
Indica academia ao ar livre no Conjunto Victor Dantas. Protocolo 159/17 - Luiz Carlos Amâncio que Indica redutor de
velocidade na Av. Dom Pedro I. Protocolo 160/17- Luiz Carlos Amâncio que Indica academia ao ar livre na Vila Santa
Terezinha. Protocolo 161/17 - Rafael Alcântara Hannouche que Indica instalação de academia ao ar livre no Jardim Nova
Esperança. Protocolo 162/17 - Rafael Alcântara Hannouche que Indica aumento de policiamento nas proximidades da
UTFPR. Protocolo 163/17 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que Indica recape asfáltico na Rua Quintino Bocaiúva
e na Rua José Sebastião dos Santos. Todas as indicações foram enviadas ao Executivo Municipal para serem tomadas as
devidas providências. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a presente reunião da qual se lavrou
esta ata, e que seguç^provada e assinada, nesta oportunidade, e também nos moldes regimentais (artigo 147,
§ 3^ do Regimento Ijoterno) *****************************************************************
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