
ATA N°. 05/20 tQ

ose Janoni Fernando V. Peppes, Gilmar José Lavorato, Ismar Medeiros da NóbregaYuiz

mÍ7b2T: " fr ^ a--»- ° vereador HelilAlves Badaro, sem justificativa. Compareceu A Sessão o Prefeito Municipal Amim José
annouche para explanar sobre as conquista do Município nestes dois anos e planos para

os prósperos dois_ anos. Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à sessão
om a apresentação da Ata n° 04/2019, a qual foi aprovada por unanimidade de votos e

Fem^nl P PRj^MJKIRA VOTAÇAO: Projeto de Lei 028/18 - Raphael Sampaio eFernando Peppes que Dispõe sobre a proibição de concessionárias de serviços de água e luz que
atuam em Comeho Procópio de cobrarem por estimativas de consumo e tarifas por consumo
mimmo. com parecer Jurídico contrario ao projeto, foi votado o Parecer, aprovado e mantido o
Parecer Jurídico com voto contrario do vereador Fernando V. Peppes, ficando rejeitado o referido
Sfprojetos FM APRFSFNTáCÃO: Projeto de'Lei ComplenleòLr OlsÍsExecutivo Municipal que Autoriza a cessão de direito de uso de bem público municipal, através de
procedimento l'citatorio, em conformidade com a Lei Federal n" 8.666/93 e dá outras providências

ATim^om 7 Municipal que Autoriza o repasse de contribuição associativaMual a ATmO^I - Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná e dá outras providências.
Projeto de Lei 001/19 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que Dispõe sobre a inclusão entre as
atnbuiçoes das estratégias da saúde da família a prevenção, proteção das crianças, adolescentes,
mulheres e idosos contra a violência doméstica no âmbito do município de Cornéiio Procópio/PR e
da outras providências. Projeto de Lei 003/19 - Ananias A. Martins Neto e Helvécio Badaró que
Toma obngatório o atendimento preferenciai para pessoas com Transtorno do Espectro, todos os
Projetos foram apresentados e enviados às Comissões Permanentes e ao Jurídico para elaboração de

requerimentos Protocolo 001/19 - Élio José Janoni que Reitera
L...pombilizaçao de veículo com capacidade para 7 passageiros no Distrito de Congonhas, aprovado
por un^imidade de votos em votação única. Protocolo 005/19 - Élio José Janoni que Reitera
otalação de radar nos trevos do Distrito de Congonhas e Jd. Panorama, aprovado por unanimidade

de votos em votação única. Protocolo 013/19 - André de Lima que Requer cumprimento do Código
de Posturas do município com relação a terrenos baldios e sem limpeza. Protocolo 020/19 - Ismar
M. da Nóbrega e André de Lima que Requer implantação do Projeto "Bueiro Inteligente" no
município, aprovado por unanimidade de votos em votação única. MOÇÕES DE APLAUSO:
Protocolo 007/19 - Rafael Hannouche que Outorga Moção de aplauso à Luiza Énela Dantas de
Aguiar, aprovado por unanimidade de votos em votação única. Protocolo 008/19 - Rafael
Hannouche que Outorga Moção de aplauso ao jovem estudante/palestrante Paulo Pirotta Odizio,
aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo 002/19 - Élio
José Janoni que Reitera indicação para rec^^ asfáltico na Rua Washington Luiz até Rua Wilson de
Barros Gatti - Jd. Pérola. Protocolo OOSXá'- Élio José Janoni que Reitera indicação de placas de
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sinalização no Distrito de Congonhas e pinturas de faixa para pedestres. Protocolo 004/19 - Élio
José Janoni que Reitera indicação para iluminação pública nas ruas do Comércio e Francisco
Silvério Janoni. Protocolo 006/19 — Élio José Janoni que Reitera indicação para recape asfáltico nas
ruas da Vila Popular, com especial atenção à Rua Dr. José da Silva Sampaio. Protocolo 009/19 -
Ismar Medeiros da Nóbrega que Indica melhoria na arborização do município, especialmente no
centro.^ Protocolo 010/19 - Ananias A. Martins Nt°. que Indica construção de banheiro público no
calçadão. Protocolo 011/19 — Ananias A. Martins Nt". que Indica criação de ciclorrotas no
município de Comélio Procópio. Protocolo 012/19 - Ananias A. Martins Nt°. Que Indica recape
asfáltico na Rua Mário Concato. Protocolo 014/19 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que
Indica redutor de velocidade em frente ao CAIC. Protocolo 015/19 - Raphael Sampaio e Fernando
Peppes que Indica bueiros no Conjunto João Lima. Protocolo 016/19 - Raphael Sampaio e
Fernando Peppes que Indica luzes de emergência no Velório Municipal do Distrito de Congonhas.
Protocolo 017/19 - Luiz C. Amâncio que Indica cobertura para o ponto de ônibus defronte a Escola
Lourenço Filho. Protocolo 018/19 — Luiz C. Amâncio que Indica limpeza às margens do Ribeirão
do Jardim Figueira. Protocolo 019/19 - Luiz C. Amâncio que Indica reforma no Ginásio de
Esportes Pedro Mariucci. Protocolo 021/19 — Raphael Sampaio e Fernando Peppes que Indica
recape asfáltico na Rua Francisco Fachini no Conjunto Florêncio Rebolho, todas as indicações
foram apresentadas e enviadas ao Executivo Municipal para serem tomadas as devidas
providencias. Na oportunidade foi solicitado ao Plenário autorização para serem votados os projetos
de n°s. 291, 292, 293, 294, 295 e 296/19 do Executivo Municipal, os queis foram autorizados por
unanimidade devotos, ficando então a realização da Primeira votação dias 05/02/19 e a segunda
votação no dia 07/02/19 e a terceira votação no dia 08/02/19. 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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