
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 33" REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017.

ATA N". 44/2017

Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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,
presente ainda os vereadores a seguir elencados: Ananias Antônio Martins Neto, André
de Lima, Diones Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Élio José Janoni, Fernando
Peppes, Ismar Medeiros da Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio, Raphae! Dias Sampaio,
Sebastião Lucri e Welliton Joslin Rodrigues. Ausente o vereador Rafael Alcântara
Hannouche, sem justificativa. Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à
sessão com a apresentação da Ata n°. 43/2017 que foi aprovada por unanimidade de votos
com dispensa de leitura pelo plenário. No Expediente foram lidas as respostas aos
pedidos de informação 280/17 e 281/17 e também apresentado pedido de licença médica
do vereador Fernando Peppes o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Usaram da
palavra na Tribuna Livre os senhores José Luiz Bertello falando sobre vagas para
deficientes e idosos e Lucas Sartori para divulgação de palestra sobre empreendedorismo
na UTFPR. Na Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM
SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 024/17 - Diones de Campos, Ananias Martins
Neto e Ismar da Nóbrega que estabelece os padrões e critérios para instalação de faixa
elevada para travessia de pedestres nas vias públicas do município de Cornélio Procópio.
Projeto de Lei 027/17 - Ananias Antônio Martins Neto que dispõe sobre a instituição
do Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Cornélio Procópio. Ambos
aprovados por unanimidade de votos em segunda votação, com dispensa de terceira
votação. PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 068/17 - Executivo
Municipal que dá nova redação à alínea "a'' do art. 1° da Lei Municipal 029/14 e dá
outras providências, para o qual foi proposta emenda pelo vereador Edimar Gomes Filho
sendo aprovada por unanimidade, assim como o projeto. Projeto de Lei 028/17 — Rafael
Alcântara Hannouche que institui no município de Cornélio Procópio os calendários de
vacinação, retirado de pauta devido à ausência do propositor. Projeto de Lei 029/17 -
Raphael Sampaio e Fernando Peppes que cria o programa meu primeiro emprego no
município de Cornélio Procópio, com emenda do vereador Raphael Sampaio para
correção material do projeto a qual foi aprovada por unanimidade dos votos, assim como
o projeto. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei 074/17 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até
R$150.000,00 no exercício financeiro de 2017. Projeto de Lei 075/17 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até
R$140.000,00 no exercício financeiro de 2017. Projeto de Lei 030/17 - Rafael
Alcântara Hannouche que declara de utilidade pública a Associação Cultural de
Capoeira Maculelê de Cornélio Procópio. Projeto de Lei 031/17 - Ananias Martins
Neto e Mesa Diretora que institui o banco de ideais legislativas no município de
Cornélio Procópio. Todos foram encaminhados às Comissões competentes e à Assessoria
Jurídica para elaboração dos pareceres. REQUERIMENTOS: Protocolo 308/17 - Helvécio
Alves Badaró que requer reunião para tratar da segurança pública em Cornélio Procópio,
aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo 303/17-
Raphael Sampaio que indica criação de um sistema público de informação e acompanhamento
onjjne de oferta e procura de emprego. Protocolo 304/17 — Helvécio Badaró que indica

eíamento e cascalhamento da entrada da Vila Nossa Senhora Aparecida, ao lado do Panorama,
tocolo 305/17 — Helvécio Badaró que indica placas de sinalização/ ̂ dutor de velocidade na
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PR-160 e um superposte na entrada do Conjunto Marta Dequech. Protocolo 306/17 - Ananias A.
Martins Neto que indica recapeamento asfáltico em todo o perímetro de acesso à UENP.
Protocolo 307/17 — Todos os vereadores que indicam comissão para organização do trânsito em
Comélio Procópio. Protocolo 309/17 - Raphael Dias Sampaio que indica contratação de empresa
para fazer a manutenção da iluminação pública. Protocolo 310/17 — Luiz Carlos Amâncio que
indica composição do Conselho Municipal de Trânsito. Protocolo 311/17 — Luiz Carlos Amâncio
que indica reparos na Praça do Cristo e Protocolo 312/17 — Luiz Carlos Amâncio que indica
adoção de banco de horas para os servidores municipais. Todas as indicações foram encaminhadas
ao executivo para 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 nos moldes regimentais (artigo 147, § 3° do
Regimento Interno)
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