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ES l ADO 1)C) PARANA

ATA DA 15' REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEOISLATIVA DA CÂMARA
|mUN1CIPAL de CORNÉLIO PROCÓPK), estado do PARANÁ, REALIZADA EM 12
IDE MAIO DE 2020.

ATA N". 27/2020

Ao dcciiiu) sciiuiitlo dia do iiics do maio do ano dc ckos mi l c \ i iitc. rcuiiiram-sc \ iruialmcntc <.ic\ ido
às medidas de pies eiição e eombale ao e(.)roiia\ iriis. sob a PieNidencia (.Io \ereatlor Edimai Cj».mieN
Filho e secrelariado pelo vereador Ananias A. Martins Neto. presentes ainda os vereadores a seguir
elencados: André de Lima. Diones C. de Campos. Llio J. Jaiumi. l ernando V . Peppes, Ismai M. da
Nóbrega, Luiz C. Amâncio. Rafael A. Hannouehe. Raphael D. Sampaio e Sebastiào Lueri. Ausentes
os vereadores: Gilmar J. Lavorato e l lelvéeio A. Badaró. Havendo quorum regimental, a Presideneia
deu início à sessão com a apresentação da Ata iL' 26'2020. a qual loi aprovada i^or unanimidade de
V C)tos e dispensada leitura pelo |)lenárie». Na Urdem do Dia e».mslaram a^ ^eguinleN matei la^.
PROJETO EM SEGUNDA VOI ACÃO: Projeto de Lei 010/20 - Rai)liael Dias Sampaiò e
Fernando V. Peppes que obriga que. na notilieação do lançamenlv) tributariv). constem claramenle
as hipóteses de isenção tributária e prazo para requerê-las. aprovatio por unanimidatle de \v)io^ em
segunda votação com dispensa de terceira votação. PROJEIOS EM PRIMEIRA VOIAÇÃO:
Projeto de Lei Complementar 064/20 — Executivo Municipal que altera dispositivos da Lei
Complementar n'' 044/19 e dá outras providências, para o qual loi proposta emenda do vtieadoi
Raphael D. Sampaio que loi encaminhada à assessoria jurídica para claboraçao de paiecei. sendo o
projeto retirado de |xuila ate a emissão do parecer. Projeto de Lei ( omplemeiitai 066/20 -
Executivo .Municipal que altera disp<.)sitiv t)s tia Lei C (.miplemciilai' .\lunici|)al n i '9 1 _ c via oulla^
providências, para o qual foi proposta emenda pelos vereadores .Ananias /\. .Martins NL e Diones
C. de Campos alterando a escolaridade para nivel superior completo a ciual loi aprovada, o prvqcio
também foi aprovado com a emenda em segunda votação por maioria de votos com voto contrario
do vereador André de Lima. Projeto de Resolução 001/20 - Raphael .Sampaio, hcrnando Peppes e Ismai
da Nóbrega que cria Comissão no âmbito da Câmara Municipal com o objetivo de acompanhar a situação
tlscal e a e.xecução orçamentária e llnanceira das medidas relacionada.^ a emergência de saúde publica de
importância internacional relacionada ao coronav írus (Cov id-19). aprovado por unanimidatle em í>eguiKla
votação, com dispensa de terceira. PEDIDOS DE INl'OR.MAÇ ÃO; Protocolo 101/20 - feinando \ .
Peppes e Raphael D. Sampaio que solicita informações sobre os procedimentos licitatva ios 01 1 e 0.i7 20
registro de preços de luminárias e luminárias piiblicas de LED e serv iço^ de substituição, apiovack) poi
uiraniinidade de votos em votação iinica. INDICAÇÕES: Protocolo 098/20 - Diones C. de Campos que
indica iluminação e.xterna na quadra de esportes do Jd. Primavera. Protocolo 099/20 - Diones C. dc Campos
que indica redutor de velocidade, na forma de tachões. nas ruas do Jd. Vale do Sol. Protocolo 100/20 - Diones
C. de Campos que indica pista de caminhada ou área recreativa onde sera drenado o Ribeirão I aiigará. entre
os jardins Primavera. Vale do Sol e Nova Esperança. Protocolo 102/20 - Luiz C. Amâncio que indica recape
da av enida que dá acesso ao Conjunto .L)ão Rocha, passando pelo Bei l le Bergama^>c^.). Protocolo 103/20 - ijuc
indica ampliação do horário de atendimento do Posto de Saúde tio Jardim Pant)rama. Iodas as intlic\içtK's
foram lidas e encaminhadas ao E.xecutivo Municipal para serem tomadas as dev idas prov itlencia>. Na>.la maib
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 (artigt) LU. 3^ do
Regimento Interno
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