
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 28" REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ,
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2017.

ATA N". 36/2017

Ao décimo quinto dia do mês de agosto 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. Presentes ainda os vereadores a seguir elencados: André de Lima, Diones
Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Élio José Janoni, Fernando Vanuchi
Peppes, Ismar Medeiros da Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, Rafael Amim
Hannouche e Sebastião Lucri. Ausente os vereadores Ananias Antônio Martins Neto

por motivo de saúde e Raphael Dias Sampaio por motivo de viagem. Havendo
quorum regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n°.
35/2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos com dispensa de leitura pelo
plenário. No Expediente constaram os ofícios de respostas a Pedidos de
Informações de protocolos n^s. 240/17 e 255/17. MATÉRIA EM VOTAÇÃO
ÚNICA: Projeto de Decreto Legislativo 004/17 - Mesa Diretora que mantém o veto
às emendas aos Projetos de Lei n°. 014/17 e 015/17 - PPA e LDO, respectivamente,
houve discussão referente à votação individual para cada emenda, tendo sido
decidida votação em conjunto com aprovação da maioria dos presentes e votos
contrários dos vereadores Fernando V. Peppes e Luiz Calos Amâncio, em seguida
fora votado o Projeto de Decreto Legislativo, aprovado por maioria de votos em
votação única com voto contrário dos vereadores Fernando V. Peppes e Luiz Carlos
Amâncio. PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 058/17 -
Executivo Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até
R$1.765.000,00 no exercício financeiro de 2017, aprovado por unanimidade de votos em
segunda votação com dispensa de terceira votação. Projeto de Lei 059/17 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até
R$1.462.000,00 no exercício financeiro de 2017, aprovado por unanimidade de votos em
segunda votação com dispensa de terceira votação. Projeto de Lei 060/17 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até
R$3.280.000,00 no exercício financeiro de 2017, aprovado por unanimidade de votos em
segunda votação com dispensa de terceira votação. Projeto de Lei 061/17 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até
R$1.265.000,00 no exercício financeiro de 2017, aprovado por unanimidade de votos em
segunda votação com dispensa de terceira votação. Projeto de Lei 062/17 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até R$99.000,00
no exercício financeiro de 2017, aprovado por unanimidade de votos em segunda votação
com dispensa de terceira votação. Projeto de Lei 063/17 - Executivo Municipal que cria
o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências, aprovado
por unanimidade de votos em segunda votação com dispensa de terceira votação.
PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 022/17 - Ananias
Antônio Martins Neto que dispõe sobre programas a serem buscados pelo poder
executivo para estimular a doação de órgãos o qual foi retirado de pauta devido à ausência
do propositor. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei n". 008/17 -
Executivo Municipal que institui o programa de recuperação Fiscal do Município de
Comélio Procópio e dá outras providencias. Projeto de^^i n°. 065/17 - Executivo
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Municipal que dispõe sobre o funcionamento de feiras itinerantes no município de Comélio
Procópio e dá outras providências. Projeto de Lei n". 023/17 - Raphael Sampaio e
Fernando Peppes que cria o "Programa Empresa Amiga da Escola" no município de
Comélio Procópio. Projeto de lei n". 024/17 — Diones Carlos de Campos, Ananias
Martins neto e Ismar da Nóbrega que estabelece padrões e critérios para instalação de
faixa elevada para travessia pedestre nas vias públicas do Município de Comélio Procópio.
Projeto de lei n°. 025/17 — Rafael Alcântara Hannouchc que dispõe sobre a publicação no
Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura de Comélio Procópio do cronograma de
pavimentação das vias e dos logradouros públicos executados pela secretaria municipal de
obras e serviços urbanos. Todos, após apresentados, foram encaminhados às comissões
competentes para os devidos pareceres. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Protocolo 270/17
- Luiz Carlos Amâncio que Solicita informação sobre utilização de quadra de esportes nos
fundos do Ginásio de Esportes XV de Fevereiro, que foi rejeitado por maioria de votos com
voto favoráveis dos vereadores Fernando V. Peppes, Ismar da Nóbrega e Luiz Carlos
Amâncio. INDICAÇÕES: Protocolo 249/17 - Helvécio Alves Badaró que indica a
construção de vias de interligação entre bairros. Protocolo 250/17 - Helvécio Alves
Badaró que indica melhorias em várias vias do Município. Protocolo 260/17 - Helvécio
Alves Badaró que indica recape asfáltico nas Ruas Presidente Costa e Silva no Jardim
Pérola. Protocolo 271/17 — Luiz Carlos Amâncio que indica a retirada de veículos
abandonados em diversas ruas da cidade. Municipal. Protocolo 272/17 - Luiz Carlos
Amâncio que indica implantação de ponto eletrônico nos diversos setores da administração
Municipal. 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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