Câmara Municipal
São Miguel do Iguaçu – Paraná.
Ata da 22ª Sessão Ordinária – 03/07/2017
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 18:00h. Iniciou-se sob a
Presidência do Vereador Sr. Eliseu Marciano Presa a vigésima segunda 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 da maioria e justificada a ausência da Sr.ª Flavia Dartora 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 1ª votação o Projeto de Lei
78/2017 que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e declarou aprovado por
unanimidade dos Edis presentes. Em votação pela tramitação legal colocou o PPA Plano
Plurianual do Município do exercício financeiro 2018-2021 e enviou as Comissões
Permanentes para análise. Passando para matérias do Poder Legislativo Municipal
colocou em apreciação as indicações: 70/2017 indica placas de trânsito nas ruas do
Conjunto Araras de autoria do Sr. Vereador Edson Ferreira, 72/2017 do Sr. Vereador Prof.
Ari indica faixas elevadas em frente de escolas municipais, devidamente apreciadas por
seus autores o Sr. Presidente determinou o envio ao Prefeito Municipal para providências.
Passando para Hora dos Oradores concedeu a Palavra ao Sr. Vereador Professor Ari Luis
inscrito sobre o tema: Ações Políticas. O Orador comentou sobre seu trabalho conjunto
com o Sr. Vereador Boaventura Manoel João Mota. Destacou o Dia nacional Contra o
Preconceito Racial e atribuiu seu comentário ao preconceito político. Falou sobre a Ordem
Política do País e o resultado da aplicação. Lamentou a situação da Politica Municipal e as
dificuldades dos agricultores, e relatou visitas que fez aos mesmos e as reclamações com
a falta de pedras. Discorreu sobre a situação do Projeto 75/2017 que cria Parque
Industrial no Município e solicitou aos Vereadores para tomar providências neste sentido
sobre pavilhão da Empresa Krings e também sobre irregularidades no transporte escolar
com excesso de quilômetros rodados e ônibus danificados, também providências com as
famílias que residem em áreas ilegais, que não pagam seus impostos e tem iluminação
gratuita e encerrou sua fala que suscita fica registrada nesta ata e na integra nos anais da
Câmara Municipal conforme determina o Regimento Interno. O Sr. Presidente se propôs
a verificar a veracidade dos fatos narrados pelo Orador. Não havendo mais nada a tratar
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.
Eliseu Marciano Presa
Presidente
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