
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

ATA DA43a REUNIÃO ORDINÁRIA DAQUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DACÂMARA
MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, REALIZADA EM 22
DE NOVEMBRO DE 2016.

ATA N°. 62/2016

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se na
Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, sob a Presidência da vereadora
Angélica Carvalho Olchaneski de Mello e secretariado pelo vereador Luiz Carlos Amâncio,
presentes aindaos vereadores a seguir elencados: Bruno Luiz Magalhães dos Santos, Edimar
Gomes Filho, Edson Ducci Ferreira, Élio José Janoni, Fernando V. Peppes, Márcia de Souza
Soares, Rodrigo Marconcin e Vanildo Felipe Sotero. Ausentes o vereador Rafael Haddad
Manfio por motivo de viagem. Havendo quorum regimental, a Presidência deu início à
sessão com a apresentação da Ata 61/2016 sendo a mesma aprovada por unanimidade de
votos, com dispensa de leitura pelo Plenário. Usou da Tribuna a senhora Mara Peixoto
Pessoa, para falar do Projeto de Lei n°. 041/2016 do Legislativo Municipal. Na Ordem do
dia constou a seguinte matéria: PROJETOS EM PRIMEIRA VOTAÇÃO: Projeto de
Emenda à Lei Orgânica n°. 02/2016- Legislativo Municipal que altera as disposições da
seção V, do capítulo II, do Título II, da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências,
após suficientemente discutido, o projeto foi submetido à votação e na oportunidade o
vereador Fernando V. Peppes solicitou pedido de vista para que fossem esclarecidas algumas
dúvidas jurídicas sobre a matéria o qual foi posto em votação sendo o mesmo rejeitado, com
votos favoráveis da vereadora Márcia de Souza Soares e do vereador Fernando Vanuchi
Peppes. Após rejeição do pedido de vista, o projeto foi aprovado por maioria de 2/3 dos
membros da câmara, com votos contrários dos vereadores Fernando V. Peppes e Márcia de
Souza Soares. Projeto de Lei 096/2016 - Executivo Municipal que autoriza abertura de
credito adicional especial no valor de até R$351.631,61 no exercício financeiro de 2016,
aprovado por maioria de votos em primeira votação. Projeto de Lei 037/2016 - Márcia de
Souza Soares que dá nova redação ao art. 3o da Lei Municipal n° 034/89, retirado de pauta
por falta de pareceres. PROJETOS EM APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei 100/2016 -
Executivo Municipal que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de
até 100.000,00 no exercício financeiro de 2016. Projeto de Lei 103/2016 - Executivo
Municipal que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de até
525.000,00 no exercício financeiro de 2016. Projeto de Lei 039/2016- Legislativo
Municipal que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários Municipais e
equivalentes e dá outras providências. Projeto de Lei 040/2016- Legislativo Municipal -
Angélica Carvalho Olchaneski de Mello que dispõe sobre a instituição de equipe de
transição pelo candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei 041/2016- Legislativo Municipal - Angélica Carvalho Olchaneski de Mello
que altera o art. 9o e as disposições das Metas e Estratégicas do Anexo único da Lei
Municipal n°. 216/2015 e dá outras providências, todos os projetos foram apresentados e
enviados às ^Comissões competentes para elaboração de pareceres. PEDIDOS DE
INFORMAÇÃO: Protocolo 451/16 - Bruno Magalhães que solicita informações sobre o
Plano Diretor Municipal em relação às obras do Município, aprovado por unanimidade de
votos em votação única. INDICAÇÕES: Protocolo 445/16 - Edimar Gomes Filho que
indica manutenção e pintura das faixas de pedestres no município. Protocolo 446/16 -
Edson Ducci Ferreira que indica recape asfáltico em toda extensão da Rua Arthur Aguiar
entre os bairros Beille Bergamasco e João Rocha. Protocolo 447/16 - Luiz Carlos Amâncio
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que indica a manutenção do asfalto na rua das Malvas no Jardim Panorama. Protocolo
448/16 - Luiz Carlos Amâncio que indica a Manutenção da Iluminação Pública na Rua dos
Crisântemos no Jardim Panorama. Protocolo 449/16 - Luiz Carlos Amâncio que indica a
Manutenção do asfalto na rua Benjamin Constant na Vila São Pedro. Protocolo 450/16 -
Edson Ducci que indica a operação tapa buracos presentes na rua Benjamin Constant -
centro. Todas as indicações foram lidas e 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 (artigo 147 §3° do Regimento Interno). ***********************
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