Câmara Municipal
São Miguel do Iguaçu – Paraná.
Ata da 23ª Sessão Ordinária – 10/07/2017
Aos dez 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 terceira 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 pela Sr.ª. Vereadora Flavia Dartora, prosseguindo, o Sr.
Presidente determinou a leitura da Ata da Sessão anterior colocou em discussão e votação
e declarou aprovada com correção. No Pequeno expediente determinou a leitura de
correspondências recebidas passou para Ordem do dia com matérias do Poder Executivo
Municipal colocou em 2ª votação o Projeto de Lei 78/2017 que dispõe sobre a Política
Municipal do Idoso e declarou aprovado por unanimidade. Solicitou a leitura dos Projetos
de Leis 80 e 83/2017 e após os Tramites regimentais o Sr. Presidente esclareceu o
objetivo de cada um deles, colocou-os em 1ª votação e declarou aprovados. Passando para
matérias do Poder Legislativo Municipal colocou em apreciação as indicações: 71/2017
Institui Patrulha Maria da Penha em S.M.Iguaçu de autoria da Vereadora Flavia Dartora,
indicação 75/2016 Dispõe sobre colocação de toldo no CMEI Angelina Carra autor:
Lafaiete Ganda Meira, indicação 76/2017 trata sob demarcação de vagas em
estacionamento paralelos ás pistas de rodagem para carros utilitários e motos autor: Prof.
Ar Indicação, 77/2017 Agilidade na aplicação da Lei Municipal 2.703/2017 autor: Wando
da Garagem. Devidamente apreciada por seus autores o Sr. Presidente determinou o envio
de ambas ao Prefeito Municipal para providências. 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.
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