
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA VREUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO ^EGISI^TIVA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 14 DE
FEVEREIRO DE 2017.

ATA N". 04/2017

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil edezessete, reuniram-se na Câmara
Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob aPresidência 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 Elo
anoni Fernando Peppes, Ismar da Nobrega, Luiz Amâncio, Raphael Sampaio, Rafael Hannouche

e Sebüstião Lucri. Havendo quorum regimental, a Presidência deu inico a sessão com a
apresentação da Ata n». 03/2017 aqual foi aprovada por unanimidade de votos edispensada sua
eitura pelo plenário. No Expediente fora lido ofício da Cohapar sobre alteração do endereço. Fez
so da tíbun. acidadã Neuza Matias Catarino arespeito do projeto de lei 006/17. Na ordem do dia

constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projetode Emenda
à Lei Oreânica 003/2016 - Executivo Municipal que acrescenta inciso ao art. 7 da Lei Orgânica doMtmc2 de Com/lio Procópto edá outras provtdèncas. Projeto de Lei 001/17 - Executivo
Municipal que determina competência para controlar eadministrar oAeroporto Municipal. Projeto de
Lei 002/17 - Executivo Municipal que autoriza opoder executivo arealizar despesas nas instalações
da Cadeia Pública local. Projeto de Lei 003/17 - Executivo Municipal que dá nova redação aos masos
IeII do arugo 20 ecaput do art. 30 da lei 018/85 de 27 de junho de 1985 Projeto de Lei 004/17 -
Executivo blunicipal que revoga em todos seus termos alei municipal 839/12. Projeto de Le. 005/17
- Executivo Municipal que autoriza abertura de crédito adicionai especial no valor de ate RS288.000.00
(duzentos eoitenta eoito mil reais) no exercício financeiro de 2017. Projeto de Le. 006/17 - Executivo
Municipal que autoriza oexecutivo municipal a firmar termo de cooperação com aAssociação pro-
motadia Projeto de Lei 007/17 - Executivo Municipal que autoriza opoder execuuvo arealizar
despesas para a realização da festa CarnaRock em Cornélio Procópto Projeto de Lei 001/17 -
Fernando Peppes, Raphael Sampaio e Edimar Gomes Filho que dispõe sobre aproibição da
concessão de alvará e/ou licença para o uso do solo e para o tráfego de veículos em vias publicas, a
outorga eouso de águas, aqueima de gases na atmosfera, avedação da concessão de anuência previa em
licenciamentos eoutorgas de água com afinalidade de exploração e/ou exp oração dos gases eoeosnao
convencionais (gás de xisto, shale gas, ttght oil eoutros) pelos métodos de fratura hidráulica - frackmg
-erefraturamento hidráulico - "re-fracking" na esfera da competência municipal, bem como proíbe a
instalação, reforma ou operação de atividades, serviços, empreendimentos e obras de_ produção
comerciaüzacão, transporte, armazenamento, utilização, importação, exportação, destinaçao final ou
rPorár,a de resíduos, ou quaisquer outros produtos usados para ofraturando ou rehaturamento
hidiLlico, componentes eafins em todo oterritório do Município de Cornélio Procop.o/PR no Etado
oParaná estabelece penalidades edá outras providências. Todos aprovados por unanimidade de votos

em pZL votação. Projeto de Lei 002/17 - Fernando Peppes eRaphael Sampaio que institui a
XTlnic.pal de atendimento àpopulação em situação de rua no município de Cornélio Procop o
dá outras providências. Projeto de Lei 003/17 - Raphael Sampaio eFernando Peppes"££«*«
o executivo a instituir, no âmbito do município de Cornélio Procópio, o programa CUIDADOR
VOLUNTÁRIO, destúado apromover a figura do cuidador voluntário de pessoas com deficiência
mobilidade reduzida ou idosas^stimular essa atividade,fornecero «g«£—^*~
providências. Ambos retirados da pauta pelos autores. PROJETOS EM A^ES^L^^°'"°de Lei Complementar 001/17-Exe^tivo Municipal que autoriza cess^e uso de. EstacboLbn^ara
Medeiros ao PSTC edá outra?p^Aias, apresentado eenviadt^missoes eAssessor^Jundica
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para elaboração de pareceres. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Protocolo 008/17 - Ismar Medeiros
Nóbrega que solicita informações sobre a quantidade de vagas para estacionamento controlado pela
empresa concessionária da "Zona Azul" eaquantidade de vagas destinadas edemarcadas para idosos e
pessoas com necessidades especiais. Protocolo 012/17 - Fernando Peppes eRaphael Sampaio que
oEctta tnformações sobre ataxa de ilutmnação pública esua apltcaçáo no município Ambos aprovados

por unanimidade de votos em votação única. REQUERIMENTOS: Protocolo 011/2017 - Todos os
vereadores que requerem estudo de sentido de tráfego das ruas na cidade. Protocolo 014/17 - Lu z
Carlos Amâncio que requer academia ao ar livre no Conjunto Vtctor Dantas. Protocolo 015/17 - Lu z
Carlos Amâncio que requer fiscalização arespeito de depósito de pneus em área residencial. Protocolo
016/17 - Luiz Carlos Amâncio que requer fiscalização arespeito de depósito de venda de combusuvel
clandestina no Distrito de Congonhas. Todos aprovados por unammidade de votos em votação umea.
INDICAÇÕES- Protocolo 009/17 - Diones Carlos de Campos que indica reforma no imóvel da
Fscola Municipal Ângelo Mazzarotto. Protocolo 010/17 - Gilmar José Lavorato que indica recape
asfáluco na Rua Aparecida Santiago no jardtm Vale Verde. Protocolo 013/17 - Luiz Amâncio e
Fernando Peppes que indica reparos na pista de caminhada do Jardim Panorama e pontos para
arremesso de peso esalto em distância. Protocolo 017/17 - Elio José Janoni que indica recape asfaltico
nas ruas do Distrito de Congonhas. Protocolo 018/17 - Raphael Dias Sampaio que indica readequaçao
emelhorias nos pontos de ônibus da cidade. Protocolo 019/17 - Raphael Dias Sampaio que indica
construção de banheiro público com fraldáno no calçadãô da cidade. Todas as indicações foram enviadas
ao Executivo Municipal para serem tomadas as devidas providências. Nada mais havendo a tratar a
Presidência encerrou apresente reunião da qual se lavrou esta ata, eque segue aprovada eassinada
néstà oportunidade, etambém nos moldes regimentais (artigo 147, §3° do Regtmen.o Interno).
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