
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA T REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 21 DE
MARÇO DE 2017.

ATA N°. 09/2017

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na Câmara
Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob a Presidência do vereador Élio José Janoni
e Secretariado pelo vereador Gilmar José Lavorato, presentes ainda os vereadores a seguir
elencados: Ananias Antônio Martins Neto, André Lima, Diones de Campos, Edimar Gomes Filho,
Élio Janoni, Fernando Peppes, Ismar da Nobrega, Luiz Amáncio, Raphael Sampaio e Sebastião
Lucri. Ausente os vereadores Helvécio Alves Badaró e Rafael Hannouche, por motivos de saúde.
Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n .
08/2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos e dispensada sua leitura pelo plenário. No
Expediente foram entregues as respostas de Pedidos de Informações ao vereadores interessados. Na
ordem do dia constaram as seguintes m^téria<;: PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto
de Lei n°. 010/2017 - Executivo Municipal que Autoriza o Executivo Municipal a ratificar sua
participação no Consórcio Público Intermunicipal do Desenvolvimento do Território Nordeste v-
CODENOP, bem como adequar sua execução orçamentária ao novo regime jurídico adotado para
consórcios públicos, nas forma e condições previstas pela lei Federal n°. 11.107/05 e da outras
providencias, aprovado por unanimidade de votos em segunda votação, com dispensa da terceira votação.
Projeto de Lei 011/17 - Executivo Municipal que Dá nova redação ao art.r da Lei n°. 00^17 de
01/03/2017 e dá outras providência, aprovado por unanimidade de votos em segunda votação com
emenda Projeto de Lei 002/17 - Executivo Municipal que autoriza o poder executivo a realizar
despesas nas mstalações da Cadeia Pública local. PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇAO: Projeto
de Lei Complementar n°, 001/2017 - Executivo Municipal que Autoriza a Cessão de uso do Estádio
Ubirajara Medeiros ao PSTC e dá outras providências, aprovado por unanimidade votos em pnmeira
votação com emenda. Projeto de Lei n". 009/2017 - Executivo Municipal que Insütui o Diário Oficial
do Município de Cornélio Procópio e da outras providências, aprovado por unanimidade de votos em
primeira votação com emenda. Projeto de Lei n^ 012/2017 - Executivo Municipal que Dá nova
redação ao inciso II do artigo 20, da Lei n° 18/1985 de 27/06/1985 (penaHdades por infraçao ao Codigo
de Postura Municipal), aprovado por unanimidade de votos em primeira votaçao. Projeto de Lei ri .
005/2017 - Raphael Sampaio Que Proíbe a venda de linha chilena de óxido de alumímo e silício ou de
qualquer material cortante usado para empinar pipas, papagaios e similares em J
retirado de pauta pelo Autor. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei 0001/17- Todos
os vereadores Que dispõe sobre o reconhecimento púbüco da UNICON Umao dos Con^^^
Municipais de Cornélio Procópio, apresentado e enviado as Comissões. RRQTTERIMENTOS.
Protocolo 079/2017 - Luiz Carlos Araâncio que Solicita análise sobre o direito ao adicional de
insalubridade para servidores da Limpeza pública, aprovado por unanimidade de votos em ™taçao umca.
Protocolo 080/2017 - Luiz Catlos Amâncio que SoHcita informações sobre a
de CornéUo Procópio. aprovado por unanimidade de votos em votaçao umca^TNDlCAyUti-&.
Protocolo 071/17 - Élio José Janoni que indica recape asfáltico nas ruas Violetas/Petumas e Aza eias
do lardim Panorama. Protocolo 072/17 - Ananias Antônio Martins Neto e Rafael Hannouche que
Indica a Execução de calçadas na Vüa independência senado a UENP. p^^"to
Antônio Martins Reitera a Indicação da complementação da IluminaçãoPubhcadaP^lóO. Protocolo
074/17 - Élio José Janoni e Helvécio Badaró que indica poda de arvore extensão da Av.
Paraíso. Protocolo 075/17 - Gilmar José Lavorato que indica recuperação d?«>li^anas P^bUcas ̂
rua Francisco Morato. Protocolo 077/17 - Sebastião Lucri e Helvecm^es
cobertura da quadra de esportes da Escola Lourenço Filho.
que indica a operação tapa buracos na rua Armando ^
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Amâncio e Sebastião Lucri que indica operação tapa buracos na rua das Calêndulas. Protocolo 082/17
— Raphael e Fernando Peppes que Indica viabilização de recursos junto aos governos estadual e federal
para canalização do Ribeirão Tangará em toda extensão do Jardim Primavera. Protocolo 083/17 - Ismar
Medeiros da Nobrega que indica melhorias no posto da Vila Independência. Protocolo 084/17 -
Helvécio Alves Badaró que indica a avaliação de possibilidade de convênio para dispombilização de
uma ginecologista para atender no Centro Procopense de Combate ao Câncer Joana Ataíde. 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,
segue aprovada e assinada, nesta oportunidade, e também nos moldes regimentais (artigo 147, § 3
do Regimento Interno). ***
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