
ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 13 DE 
NOVEMBRO DE 2017. 

 
ATA Nº. 60/2017 

 
Aos décimo terceiro dia do mês de novembro 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 Diones Carlos Campos, 
presentes ainda os vereadores a seguir elencados: André Lima, Edimar Gomes Filho, Élio 
José Janoni, Fernando V. Peppes, Ismar Medeiros da Nóbrega, Raphael Dias Sampaio, 
Sebastião Lucri. Ausente os vereadores: Ananias Antônio Martins neto, por motivo de 
viagem, Gilmar José Lavorato e Luiz Carlos Amâncio, por incompatibilidade de horário, 
Rafael Alcântara Hannouche, por motivo de saúde. Havendo quórum regimental, a 
Presidência deu início à Sessão com a apresentação das Atas nºs. 057/17, 058/17 e 
059/17, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade votos com dispensa da leitura pelo 
Plenário. Na Ordem do Dia constaram as seguintes matérias: PROJETOS EM 
PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 086/2017 – Executivo Municipal que revoga 
e dá nova redação a artigos e parágrafos da Lei Municipal nº. 505/09 e dá outras 
providências, para o qual foram apresentadas as seguintes emendas: 01) Emenda 
Supressiva: que suprime o art. 1º. do projeto de lei nº. 086/17, a qual foi aprovada por 
unanimidade de votos. 02) Emenda Modificativa: Os itens I, II do artigo 2º do Projeto 
de Lei nº. 086/17 passam a ter a seguinte redação: I- R$ 0,75(setenta e cinco centavos) 
por fração de 30(trinta) minutos de estacionamento. II – R$ 1,50 (um real e cinquenta 
centavos) por hora de estacionamento, a qual foi rejeitada por maioria de votos com votos 
favoráveis dos vereadores Fernando V. Peppes, Ismar da Nóbrega e Raphael Dias 
Sampaio. 03) Emenda Aditiva: no artigo 2º do projeto de lei 086/17 fica inserido o 
paragrafo único do art. 4º da Lei 505/09 que terá a seguinte redação: Paragrafo Único- 
Será fornecido ao usuário o recibo/Ticket numerado pela utilização do serviço de 
estacionamento rotativo, sendo que os numerário vendidos, deverá ser gerado um 
relatório fiscal como movimentação diária que será lançada em nota fiscal eletrônica, a 
qual foi aprovada por unanimidade votos.  04) Emenda Modificativa: O artigo 9º da Lei 
505/09, alterado no artigo 5º do projeto de lei nº. 086/17 passa a ter a seguinte redação: a 
tarifa de regularização pertencente 50% (cinquenta por cento) a concessionária e 50% 
(cinquenta por cento) ao erário público, sendo que desta metade será destinada às 
entidades assistenciais devidamente cadastradas no Conselho Municipal de Assistência 
Social e da Criança e do Adolescente, que definirá a aplicação do recurso, e a outra 
metade será destinada ao Departamento de Trânsito, entretanto para lavratura da referia 
tarifa, deve estar presente 01(hum) Agente de Trânsito e/ou autoridade de trânsito na 
condição de servidores credenciados, também rejeitada por maioria de votos, com votos 
favoráveis dos vereadores: André Lima, Fernando V. Peppes e Raphael Dias Sampaio. 
Em seguida houve votação do projeto juntamente com a emenda aprovada, sendo 
aprovado por maioria de votos, com voto contrário dos vereadores Fernando V. Peppes e 
Raphael Dias Sampaio. 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, § 3º do Regimento Interno).************* 

 


