
GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 16" REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 23 DE MAIO
DE 2017.

ATA N". 21/2017

Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril 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 de Lima, Diones
Carlos de Campos, Edimar Gomes Filho, Fernando Peppes, Ismar da Nóbrega, Luiz
Amâncio, Rafael Alcântara Hannouche, Raphael Sampaio e Sebastião Lucri. Havendo
quórum regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n°. 20/2017
a qual foi aprovada por unanimidade de votos com dispensa de leitura pelo plenário. Fez
uso da tribuna o cidadão Odair Matias falando sobre pedido de informação rejeitado. Na
Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO:
Projeto de Lei 017/2017 - Executivo Municipal que autoriza o executivo municipal a
conceder permissão para a retirada de cascalho de imóvel municipal. Projeto de Lei
018/2017 - Executivo Municipal que inclui no perímetro urbano a área de terras que
especifica. Projeto de Lei 019/2017 - Executivo Municipal que altera dispositivos da lei
municipal 016/17 e dá outras providências. Projeto de Lei 004/2017 - Mesa Diretora trata
da revisão anual de vencimentos dos servidores do legislativo municipal. Todos aprovados
por unanimidade de votos em segunda votação, com dispensa de terceira. PROJETOS EM
APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei 011/2017 - Raphael Dias Sampaio e Fernando
Vanuchi Peppes que institui o programa permanente de incentivo à leitura e a semana
municipal de incentivo à leitura, apresentado e encaminhado às Comissões eAssessoria Jurídica
para elaboração de pareceres. REQUERIMENTOS: Protocolo 174/17-Luiz Carlos Amâncio que
requer a verificação das condições de funcionamento das pequenas lojas comerciais no entorno da
Regional de Saúde, aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES;
Protocolo 166/17 - Sebastião Lucri que indica colocação de radares na PR-160 indicando
o limite de velocidade nas proximidades da entrada do Conjunto Marta Dequech, bem como
a construção de acesso ao mesmo. Protocolo 167/17 - Sebastião Lucri que indica colocação
de radares com limite de velocidade em todas as escolas municipais e estaduais, em especial
em frente à Escola Acyr Ivo Carazzai. Protocolo 168/17 - Elio José Janoni que indica
estudo de sentido de tráfego das vias da cidade. Protocolo 169/17 - Ismar Medeiros da
Nóbrega que indica conserto do telhado da Câmara Municipal. Protocolo 170/17 -
Fernando Peppes, Raphael Sampaio, Luiz Amando e Sebastião Lucri que indica
notificação aos moradores de terrenos para construção e/ou reparos de calçadas na Av. Dom
Pedro I, entre a rodoviária e a linha do trem. Protocolo 171/17 - Elio José Janoni que
indica reparo nas estradas rurais do município e do Distrito de Congonhas. Protocolo 172/17
- Helvécio Alves Badaró que indica instalação de câmeras de segurança em pontos
estratégicos. Protocolo 173/17 - Helvécio Alves Badaró que indica reurbanização de leitos
dos rios que passam pelo Jardim Primavera e Jardim Figueira, conjuntamente com sua
regular canalização. Protocolo 176/17 - Luiz Carlos Amâncio que indica funcionamento
dos pontos comerciais da antiga rodoviária. 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 segue aprovada e assinada,
nesta oportunidade, e também nos moldes regimentais ^rtigo 147, § 3° do Regimento
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