CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ESTADO DO PARANA

Ata da 9º sessão extraordinária,
ordinária, do 1º período ordinário, 1ª sessão legislativa da 16ª
legislatura,
a, realizada plenário da Câmara Municipal de Piraquara dia vinte de junho do
corrente
orrente ano de 2013, às quinze 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
presenç dos demais
vereadores:
s: Adriano Rodrigo Cordeiro, Edson Manoel dos Santos “Baianinho”,
“Baianinho” Ernani Winter,
Jose Eugenio Huller, José
osé Machado, Maicon Figueiredo Faria,Sidnei Cesar Mamede, Miguel
Scrobot Brudeck e Valmir Soares “rock”. Verificada a existência de um quórum regimental
re
com a presença de treze vereadores membros da Casa, o senhor presidente, com as bênçãos
de Deus, declarou aberta a sessão. Passando a ordem do dia o 1° secretário
secret rio Josimar Froes fez
a chamada dos vereadores constatando a presença de todos.
t
Ordem do dia o senhor 1º
secretário
rio faz a leitura do processo 051/2013 projeto
projeto de lei 047/2013 o projeto está em
discussão; o projeto está em votação; o senhor presidente pede que os vereadores favoráveis
permaneçam sentados os contrários que se levantem;
levantem; o projeto foi aprovado em primeira
discussão; Iniciativa: Executivo Municipal dispõe sobre:
sobre Autoriza o poder executivo municipal
a contratar financiamento do PMATPMAT programa da administração tributaria e da gestão dos
setores sociais básicos, do BNDS junto a Caixa
aixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dá
outras providências. O senhor 1º secretário
secret
faz a leitura do processo 052/2013
/2013 projeto de lei
048/2013 o projeto está em discussão;
discu
o projeto está em votação; o senhor presidente pede
que os vereadores
ores favoráveis permaneçam sentados os contrários que se levantem; o projeto
foi aprovado em primeira discussão; Iniciativa: Executivo Municipal dispõe sobre:
sobre Autoriza
abertura de credito adicional especial no orçamento programa vigente, no valor de R$
647.851,79
.851,79 (seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e setenta e
nove centavos)e dá outras providências. O senhor 1º secretário
rio faz a leitura
leit
do processo
053/2013 projeto de lei 049/2013
/2013 o projeto está
est em discussão; o projeto está
est em votação; o
senhor presidente pede que os vereadores favoráveis permaneçam sentados os contrários que
se levantem; o projeto foi aprovado em primeira discussão; Iniciativa: Executivo Municipal
dispõe sobre: Autoriza abertura de credito adicional especial
especial no orçamento-programa
orçamento
vigente, no valor de R$ 42.273,21 (quarenta e dois mil,duzentos e setenta e três reais e vinte
e um centavos)e dá outras providências. O senhor presidente convoca para a sessão
sess
extraordinária para o dia 21 de junho as 15h00horas. Na seqüencia, não havendo mais nada a
tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão encerrada.
Para constar, lavrei __________________________________________________ (IVANILDA
TUPECH) a presente ata.

