Câmara Municipal
São Miguel do Iguaçu – Paraná.
Ata da 26ª Sessão Ordinária – 14/08/2017
Aos catorze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 18:00h. Iniciou-se sob a
Presidência do Vereador Sr. Eliseu Marciano Presa a vigésima sexta 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 através de atestado médico a ausência de Silvio
Marcos Murbak conforme consta o livro de Registro de presenças e solicitou a leitura de
um texto bíblico pelo Sr. Vereador Prof. Ari 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 após leitura dos pareceres
colocou em 1ª votação os Projetos de Leis 87, 88 e 90/2017 e declarou aprovados. Após
dispensa dos Pareceres colocou em 1ª votação os Projetos de Leis 81 e 82/2017, 91 e
92/2017 e declarou provados. Vereador Prof. Ari usou a palavra e esclarecendo sobre a
reformulação do Projeto que devolvido ao Poder Executivo referente ao Parque Industrial
do Distrito São Jorge para equiparação de valores, Vereador Edson Ferreira falou sobre
projeto de Lei 92/2017 de abertura de crédito suplementar de quinhentos mil reais que
é verba Federal para investir no Complexo Hospital emenda do Deputado Fernando. Em
votação pela tramitação legal em regime de urgência o Sr. Presidente colocou o Projeto de
Lei 93/2017 declarou aprovado pela tramitação e enviou as comissões competentes para
análise. Passando para matérias do Poder Legislativo Municipal colocou em 1ª votação o
Projeto de Lei 07/2017 do Vereador Edson Ferreira que declara Utilidade Pública a
Entidade Moto Clube Soka Trilha e declarou aprovado. Em apreciação colocou a Indicação
82/2017 do Vereador Wando da Garagem dispondo sobre Blitz Educativa no Trânsito
devidamente apreciada e esclarecida pelo autor, fizeram uso da palavra manifestando
sobre o assunto os Vereadores: Edson, Lafaiete e Vereador Presidente Prof. Presa
devidamente discutida ambos concluíram que são a favor da legalidade e contra ao
excesso da notificação das multas de trânsito no município. A seguir o Sr. Presidente
determinou o envio ao Prefeito Municipal para providências. Não havendo mais nada a
tratar, agradeceu as presenças do público em geral e convidou a todos para participar da
Audiência Pública as nove horas do dia seguinte para elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias onde cabe ao cidadão Sãomiguelenses não só criticar, mas comparecer e
propor suas sugestões para o desenvolvimento do Município. 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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