Câmara Municipal
São Miguel do Iguaçu – Paraná.
Ata da 24ª Sessão Ordinária – 17/07/2017
Aos dezessete 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 quarta 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 pelo Presidente as ausências de Alfredo Mendes
Júnior Flavia Dartora e Francisco Machado Mota conforme consta o livro de Registro de
presenças e solicitou a leitura de um texto bíblico pelo Sr. Vereador Vanderlei dos Santos
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 80/2017 Cria Conselho Municipal de
Sanidade Agropecuária e 83/2017 Revoga Lei Municipal 1764/2005 declarou aprovados.
Passando para matérias do Poder Legislativo Municipal colocou em apreciação as
indicações: 74/2017 Vereador Wando indica agilidade na aplicação da Lei 1764/2014 que
Instituiu o Programa Oftalmológico na Rede Municipal de Ensino, 78/2017 Edson Ferreira
indica retirada de entulhos no cemitério do Distrito São Jorge devidamente. Devidamente
apreciada por seus autores o Sr. Presidente determinou o envio de ambas ao Prefeito
Municipal para providências. Em única discussão e votação colocou o requerimento
02/2017 de origem dos Edis Wando e Alfredo requer Moção de Aplausos e Ato de Bravura
para Corporações Policiais e dá outras providências e declarou aprovado. Não havendo
mais nada a tratar, comunicou o período de recesso, 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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