CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 7º sessão extraordinária,
ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura,
a, realizada plenário da Câmara Municipal de Piraquara dia vinte e dois de maio do
corrente ano de 2013, às quatorze horas, com presença da mesa executiva sob presidência do
vereador Gilmar Luís Cordeiro, vice-presidente
vice
Erondi Lopes, 1º secretário vereador Josimar
Aparecido
parecido Knupp Froes e 2º secretario Pastor Valdeci de Andrade e na presença dos demais
vereadores: Adriano
o Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho” Ernani Winter,
Jose Eugenio Huller, José
osé Machado,Sidnei Cesar Mamede e Valmir Soares “rock”. Verificada a
existência de um quórum regimental
gimental com a presença de doze vereadores membros da Casa, o
senhorr presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a sessão.
ão. Passando a ordem do
dia o 1° secretario Josimar Froes fez a chamada dos vereadores constatando a presença de
doze vereadores com a ausência justificada do
d vereador Maicon Figueiredo. Ordem do dia o
senhor 1ºº secretario faz a leitura do processo 046/2013 projeto de lei 043/2013
/2013 o projeto esta
em discussão; os vereadores se manifestam ; o projeto esta em votação; o senhor presidente
pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários
contrários que se levantem; o
projeto foi aprovado em primeira discussão; Iniciativa: Executivo Municipal dispõe sobre:
sobre
dispõe sobre a concessão de vale alimentação mensal no valor de R$ 200,00 aos servidores
municipais que específica, e dá outras providencias.O
providencias senhor 1º secretario faz a leitura do
processo 047/2013
47/2013 projeto de lei 044/2013
/2013 o projeto esta em discussão;os vereadores se
manifestam; o projeto esta em votação; o senhor presidente pede que os vereadores
favoráveis permaneçam sentados os contrários que
qu se levantem; o projeto foi aprovado em
primeira discussão; Iniciativa: Mesa Executiva dispõe sobre:
sobre dispõe sobre a concessão de vale
alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Piraquara e dá outras providencias. O
senhor 1º secretario faz a leitura
leitura do processo 048/2013 projeto de lei 045/2013 o projeto esta
em discussão; os vereadores se manifestam; o projeto esta em votação; o senhor presidente
pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o
projeto foi aprovado
rovado em primeira discussão; Iniciativa: Mesa Executiva dispõe sobre:
sobre dispõe
sobre a reposição e reajuste salarial dos servidores públicos de provimento afetivo da
Câmara Municipal de Piraquara.O
Piraquara.O senhor presidente convoca para a sessão extraordinária
para o dia 23 de maio as 14:00horas. Na seqüencia, não havendo mais nada a tratar, o Senhor
Presidente declarou a sessão encerrada.
Para constar, lavrei __________________________________________________
______________________________________________
(IVANILDA
TUPECH) a presente ata.

