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ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA

MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 21 DE
FEVEREIRO DE 2017.

ATA N°. 05/2017

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro 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 Martins Neto, André Lima, Diones de Campos, Edimar Gomes Filho,
Elio Janoni, Fernando Peppes, Luiz Amâncio, Raphael Sampaio, Rafael Hannouche e Sebastião
Lucri. Ausente o vereador Ismar Medeiros da Nobrega por estar representando a Câmara Municipal
na Audiência Pública com a empresa que Explora o Sistema Rotativo em nossa cidade (Zona Azul)
na UTFPR. Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à sessão com a apresentação da
Ata n°. 04/2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos e dispensada sua leitura pelo plenário.
Não havendo Expediente, passou para a Ordem do Dia que constaram as seguintes matérias:
PROJETOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 001/17 - Executivo Municipal que
determina competência para controlar e administrar o Aeroporto Municipal. Projeto de Lei 002/17 -
Executivo Municipal que autoriza o poder executivo a realizar despesas nas instalações da Cadeia
Pública local. Projeto de Lei 003/17 - Executivo Municipal que dá nova redação aos incisos I e II do
artigo 20 e caput do art. 30 da lei 018/85 de 27 de junho de 1985. Projeto de Lei 004/17 - Executivo
Municipal que revoga em todos seus termos a lei municipal 839/12. Projeto de Lei 005/17 -
Executivo Municipal que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de até RS288.000,00
(duzentos e oitenta e oito mil reais) no exercício financeiro de 2017. Projeto de Lei 006/17 —Executivo
Municipal que autoriza o executivo municipal a firmar termo de cooperação com a Associação pró-
moradia. Projeto de Lei 007/17 - Executivo Municipal que autoriza o poder executivo a realizar
despesas para a realização da festa CarnaRock em Cornélio Procópio. Projeto de Lei 001/17 -
Fernando Peppes, Raphael Sampaio e Edimar Gomes Filho que dispõe sobre a proibição da
concessão de alvará e/ou licença para o uso do solo e para o tráfego de veículos em vias públicas, a
outorga e o uso de águas, a queima de gases naatmosfera, a vedação da concessão de anuência prévia em
licenciamentos e outorgas de água com a finalidade de explotação e/ou exploração dos gases e óleos não
convencionais (gás de xisto, shale gas, tight oile outros) pelos métodos de fratura hidráulica - "fracking"
- e refraturamento hidráulico - "re-fracking" na esfera da competência municipal, bem como proíbe a
instalação, reforma ou operação de atividades, serviços, empreendimentos e obras de produção,
comercialização, transporte, armazenamento, utilização, importação, exportação, destinação final ou
temporária de resíduos, ou quaisquer outros produtos usados para o fraturamento ou refraturamento
hidráulico, componentes e afins emtodo o território do Município deCornélio Procópio/PR, noEstado
do Paraná, estabelece penalidades e dá outras providências. Todos aprovados por unanimidade de votos
em segunda votação, com dispensa de terceira votação. PROJETOS EM PRIMEIRA
VOTAÇÃO: Projeto de Lei Complementar 001/17 - Executivo Municipal que autoriza cessão de
uso do Estádio Ubirajara Medeiros ao PSTC e dá outras providências, retirado de Pauta pela Liderança
do Executivo para tratar deassuntos jurídicos. Projeto de Lei 002/17 - Fernando Peppes e Raphael
Sampaio que institui a política municipal de atendimento á população em situação de rua no município
de Cornélio Procópio e dáoutras providências. Projeto de Lei 003/17 - Raphael Sampaio e Fernando
Peppes que autoriza o executivo a instituir, no âmbito do município de Cornélio Procópio, o programa
CUIDADOR VOLUNTÁRIO, destinado a promover a figura do cuidador voluntário de pessoas com
deficiência, mobilidade reduzida ou idosas, estimular essa atividade, fornecer o respectivç) treinamento e
dá outras providências. Ambos solicitado vista pelo vereador Diones Carlps-Oampo^/e aprovado por
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unanimidade de votos PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei 008/17 - Executivo
Municipal que Revoga em todos seus termos a Lei Municipal n° 335/2016 (Placas de coleta de lixo). Projeto de
Lei 009/17 - Executivo Municipal que Insdtui o Diário Oficialdo Município de Cornélio Procópio e dá outras
providências, ambos apresentados e enviados ás Comissões para elaboração de pareceres. PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES: Protocolo 001/17 - Raphael Dias Sampaio que Solicita informações a respeito do
cancelamento das licitações para aquisição de medicamentos. Protocolo 020/17 —Fernando Vanuchi Peppes
que Solicita informações sobre a taxa de coleta de lixo e sua aplicação no município, ambos aprovado por
unanimidade de votos em votação única. REQUERIMENTOS: Protocolo 031/17 - Luiz Carlos Amâncio que
Requer efetivação da lei "Nasce uma criança, planta-se uma árvore", n° 235/15. Protocolo 033/17 - Luiz Carlos
Amâncio que Requer efedvação do Conselho Municipal de Esportes, conforme lei n° 111/13, ambos aprovado
por unanimidade de votos emvotação única. INDICAÇÕES: Protocolo 021/17 - Diones Carlos de Campos
que Indica modificação no canteiro central da Av. Dom Pedro I, em frente ao número 1246. Protocolo 022/17 -
Diones Carlos de Campos que Indica construção de redutor de velocidade em frente ao Colégio Estadual
Zulmira Marchesi da Silva. Protocolo 023/17 - Luiz Amâncio e Sebastião Lucri que Indica limpeza no fundo
da Igreja do Conjunto Victor Dantas. Protocolo 024/17 - Elio José Janoni que Indica instalação de paver ou
paralelepípedo nas ruas do Distrito de Congonhas. Protocolo 025/17 - Fernando Vanuchi Peppes que Indica
placas indicaúvas dos nomes das vias do Conjunto Beille Bergamasco. Protocolo 026/17 —Fernando Vanuchi
Peppes que Indica colocação de rede de esgoto na Rua Jorge F. Alves noJardim Cristo Rei. Protocolo 027/17 -
Fernando Vanuchi Peppes que Reitera indicação de operação tapa buracos no Conjunto Henrique Victorelli.
Protocolo 028/17 —Ismar Medeiros da Nóbrega.que Indica colocação de placas indicativas dos nomes das ruas
nos bairros mais afastados. Protocolo 029/17 —André Lima que Indica melhorias na Escola Municipal Eunice
Gatti Gomes. Protocolo 030/17 - Luiz Amâncio, Fernando Peppes e Sebastião Lucri que Solicita colocação
de lixeiras na Praça da Bíbliana Rodoviária. Protocolo 032/17 - Luiz Amâncio, Fernando Peppes e Sebastião
Lucri que Indica roçada e capina noJardimPanorama._Protocolo 034/17- Sebastião Lucri e Helvécio Badaró
que Indica colocação de placas preferenciais aos pedestres nas esquinas mais movimentadas da cidade. Protocolo
035/17 - Gilmar José Lavorato_que Indica recuperação dos sanitários públicos da antiga rodoviária. Protocolo
039/17 - Ananias Antônio Martins Neto que Indica a implantação de acessibilidade em todas as praças do
Município. 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
(Ártico 147 § 3o do Regimento interno)************************** *********************
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