
GAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 17" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM
07 DE NOVEMBRO DE 2017.

ATA N°. 59/2017

Ao sétimo dia do mês de novembro 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: Ananias Antônio Martins Neto, André Lima,
Diones Carlos Campos. Edimar Gomes Filho. Élio José Janoni, Fernando V. Peppes,
Ismar Medeiros da Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, Raphael Dias Sampaio, Sebastião
Lucri. Ausente o vereador Rafael Hannouche, por motivo de saúde. Havendo quorum
regimental, a Presidência deu início à sessão com a Ordem do Dia na qual constou a
seguinte matéria: PROJETOS EM TERCEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 086/2017 -
Executivo Municipal que revoga e dá nova redação a artigos e parágrafos da Lei
Municipal n°. 505/09 e dá outras providências, para o qual foram apresentadas mais
emendas o que levaria o projeto a uma quarta votação, sendo assim, em contato com o
Executivo Municipal, na pessoa do Prefeito, houve solicitação verbal de retirada da
matéria de pauta, para devolução do projeto e retificação para nova tramitação, sendo o
ofício de retirada enviado no próximo dia útil, uma vez que naquele momento se
encontrava no hospital acompanhado seu filho, sendo assim colocou em votação a retirada
do projeto sendo aprovada por maioria de votos com votos contrários dos vereadores
Fernando V. Peppes e Raphael Dias Sampaio. 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
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