Câmara Municipal
São Miguel do Iguaçu – Paraná.
Ata da 21ª Sessão Ordinária – 26/06/2017
Aos vinte seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 18:00h. Iniciou-se sob a
Presidência do Vereador Sr. Eliseu Marciano Presa a vigésima Primeira Sessão Ordinária
da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu-Pr, para verificação de
Quórum o Sr. Presidente determinou a chamada dos Srs. Vereadores e declarou aberta
com as presenças de todos conforme consta o livro de Registro de presenças e solicitou a
leitura de um texto bíblico pelo Sr. Vereador Edson Ferreira, prosseguindo, o Sr.
Presidente determinou a leitura da Ata da Sessão anterior colocou em discussão e votação
e declarou aprovada. No Pequeno expediente determinou a leitura de correspondências
recebidas passou para Ordem do dia com matérias do Poder Executivo Municipal colocou
em 2ª votação os Projetos de Leis 73, 74 e 76 e 77/2017 que respectivamente são: Altere
Piso Salarial dos Médicos conforme proporção de horas trabalhadas, remoção de veículos
abandonados em via pública, aberturas de crédito para construção do centro cultural da
comunidade Quilombola e abertura de crédito para calçamento em Linha Urussanga
colocou todos em discussão. Os Srs. Vereadores Presidente Prof. Presa e Prof. Ari
comentaram sobre o Projeto de Lei 77/2017 na sequência o Sr. Presidente declarou todos
os Projetos aprovados determinou o envio ao Prefeito Municipal para serem sancionados.
Passando para Matérias do Poder Legislativo Municipal colocou em apreciação a
Indicação 68/2017 de autoria do Vereador Sr. Vanderlei dos Santos (Wando da Garagem)
que indica elaboração de Projeto implantando o Programa Aluguel Social no Município
São Miguel do Iguaçu, devidamente discutido determinou que fosse enviado ao Prefeito
Municipal. Vereadora Vice-Presidente Flavia Dartora colocou em apreciação a indicação
69/2017 do Presidente em conjunto com Vereador Alfredo Mendes Júnior que dispõe
sobre Travessia Elevada na Avenida Iguaçu esquina com Geni Bongiolo, devidamente
apreciada determinou o envio para providências e retornou ao Presidente titular. Na
ausência de Oradores inscritos passou para Tribuna Livre e concedeu a palavra ao
Presidente da Associação Bom Samaritano ASBOMS Sr. Vilmar Soares que falou sobre o
Dia 26 de Junho o Dia Internacional do Combate as Drogas e no decorrer de sua fala,
discorreu sobre os Pais Omissos de atenção e carinho com os filhos, e concluiu que a
família é uma instituição divina e famílias estruturadas é a cura para o fim das drogas e
do tráfico. O Sr. Presidente declarou encerrada a Palavra Livre, agradeceu as palavras e
teceu comentários sobre a importância do diálogo na família e da conscientização sobre o
tema do dia, e passou para fase final das Sessão. Agradeceu as presenças do público em
geral convocou os Edis pra próxima Sessão Ordinária no dia e horário regimental
determinou a lavratura da presente Ata e em nome de Deus declarou encerrada a presente
Sessão Ordinária.
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