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GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA

ATA N". 05/2020

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na
Gamara Municipal de Cornélio Procópio. Estado do Paraná, sob a Presidência do vereador
bdimar Gomes Filho e secretariado pelo vereador Gilmar José Lavorato, presentes ainda
os vereadores a seguir elencados: Ananias A. Martins Neto. André de Lima, Diones Carlos
de Campos.^ Eho José Janoni. Fernando Vanuchi Peppes, Ismar Medeiros da Nóbrega. Luiz
Carlos Amâncio, Rafael Hannouche, Raphael Dias Sampaio e Sebastião Lucri. Ausente o
vereador, Helvécio Alves Badaró sem justificativa. Havendo quorum regimental, a
Presidência deu início à sessão com a apresentação da Ata n° 04/2020, a qual foi aprovada
por unanimidade de votos e dispensada leitura pelo plenário. Usou da tribuna o Assessor
do Executivo Municipal senhor Cristiano Leite Ribeiro falando sobre a situação do
frigorífico do Peixe e demais questionamentos. Não houve Pequeno Expediente e nem

Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM
SEGUNDA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 016/19 - Rafael A. Hannouche que autoriza o
executivo municipal a denominar uma rua, praça ou bairro do município de Nivaldo Dias
Lopes. Projeto de Lei 422/19 - Executivo Municipal que autoriza o município a ceder veículo ao
CISNOP e equipamentos — para utilização exclusiva do SAMU-Norte pioneiro e dá outras
providências. Projeto de Lei 024/19 - Fernando Peppes, Raphael Sampaio, Ananias
Martins NC e André de Lima que permite a utilização de eliminadores de ar em unidades
servidas por ligação de água e esgoto e dá outras providências, para o qual foi pedido vista
pelo vereador Raphael Sampaio. Projeto de Lei 001/20 - Élio J. Janoni que declara de
utilidade pública o Esporte Clube 9 de julho, todos os projetos foram aprovados por unanimidade de
votos em^ segunda votação, com dispensa de terceira votação. PROJETOS EM PRIMEIRA
VOTAÇAO: Projeto de Emenda à Lei Orgânica 001/2019 Executivo Municipal que altera
dispositivo da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências, solicitado vista pelo vereador Ismar
Medeiros e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 060/20 - Executivo
Municipal que autoriza a concessão de direito real de uso de bem público municipal,
atra\és de procedimento licitatório. em conformidade com a Lei Federal n" 8666/93 e dá
outras providências, solicitado vista pelo vereador Diones C. de Campos e aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei 002/20 - Raphael Sampaio e Fernando Peppes que dispõe
sobre a restrição de tráíego de veículos pesados na rodovia municipal pioneiro José
Balardin no bairro do Pedregulho. solicitado \ ista pelo vereador Raphael Dias Sampaio e
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 005/19 - Ananias Martins Nt", André de
Lima e Diones C. de Campos que proíbe o uso de fogos de artifício que causem poluição
sonoia. como estouros e estampidos, em espaços públicos e particulares no município de
Coinéiio Procópio. Projeto de Lei 004/20 - Todos os vereadores que outorga Comenda
Ouio Veide ao Professor Aguinaldo Prandini Ricieri. aprovado por unanimidade de votos
em segunda votação com dispensa de terceira votação. MATÉRIA EM VOTAÇÃO

í^eferen(/um^Oric\o 1 108/20 PGM que solicita referendum DESTA Casa
Legislativa para a Cooperativa Agroindustrial a elaborar projetos necessários para tal fim.
bem como colocar a disposição da mesma as instalações do imóvel do Município,
anteiioimente utilizado como frigorífico do peixe, para as de vidas visitações e estudos de
viabilidade, aprovado por unanimidade de votos. PEDIDOS DE INFORMAÇXO: Protocolo
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026/20 Fernando Peppes e Raphael Sampaio que Solicita informações sobre o serviço de implante
dentário no município, aprovado por unanimidade de votos em votação única

Protocolo 029/20 - Luiz C. Amâncio que Requer convite ao responsável
pela Vigilanaa Sanitana, aprovado por unanimidade de votos em votação única. INDICAÇÕES:
rotocojo 025/20 - Elio J. Janoni que Reitera indicação para instalação de trincheira ou pontiihão

na BRo69 no trecho do Jd. Progresso. Protocolo 027/20 - Luiz C. Amâncio que Indica auxílio aos
b ocos e escolas de samba do município. Protocolo 028/20 - Luiz C. Amâncio que Indica desfile de
blocos durante o dia no carnaval. Protocolo 031/20 - Sebastião Lucri que Indica limpeza e roçada
nas entradas da cidade. Protocolo 032/20 - André de Lima que Indica sinalização horizontal no
cruzamento das ruas Carlos Gomes e Colombo. Protocolo 034/20 - André de Lima que Indica
instalaçao de semáforo nas ruas Tiradentes com a rua Francisco Morato. Todas as indicações foram
apresemadas e encaminhadas ao Executivo Municipal para 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
(artigo 147, § 3® do Regimento Interno)*****************************************
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