CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 24 dias do
mês de abril do ano de 2018, às 19:00 horas, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e o
Regimento Interno desta Casa de Leis, reuniu-se a Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do
Paraná. Com a ausência do presidente e do vice-presidente, assumiu a presidência o 1º secretário
vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, o qual imediatamente solicitou ao 2º secretário para
assumir a 1ª secretaria. Na ocasião, constatou-se presentes os seguintes Vereadores: AMEGILDA
NEVES DE ALMEIDA, GEOMAR MAZAR CASTRO, JOSÉ SOARES PEIXOTO, MARCELO
RODRIGUES, SANTO CALEGARI e SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Não se fizeram presentes os
vereadores ANIBAL BATISTA DA SILVA, por motivo de doença, JOSÉ ANTONIO MORAES e
SERGIO MIRANDA RIZZO por motivo de viagem a Curitiba. Havendo quórum o senhor presidente
em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico
feita pela vereadora Amegilda Neves de Almeida. Na sequência o senhor presidente solicitou ao
assessor administrativo para distribuir cópias da ATA da Sessão anterior e dispensou a leitura. Em
seguida o 1º secretário em exercício fez a leitura do Expediente do Dia: Expediente do Legislativo:
Indicação nº 14/2018. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra a vereadora AMEGILDA NEVES DE
ALMEIDA, cumprimentou os presentes, comentou assuntos sobre sua viagem a Curitiba, destacou que
foi tratado junto a Comissão de Assuntos Metropolitanos, sobre uma Audiência Pública realizada no
município de Jaguapitã, quanto a demanda do transporte urbano para nossa região infelizmente
continua em estudos. Prosseguindo comentou assuntos sobre sua indicação solicitando ao prefeito
municipal, ver as possibilidades e a viabilidade, da construção de uma entrada de acesso ao conjunto
Flávio Romagnoli, no prolongamento da Rua Das Magnólias, objetivando facilitar o acesso dos
residenciais ali localizados. Finalizando destacou a corrida que será realizada no Dia do Trabalhador e
convidou todos para participarem. Com a palavra o vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA,
cumprimentou os presentes, parabenizou a vereadora pela indicação apresentada, bem como pela
referência sobre a corrida no Dia dos Trabalhadores. Ordem do Dia: Destacado para apreciação dos
nobres vereadores a ATA da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade. Destacado para única
discussão e votação o requerimento nº 04/2018, aprovado por unanimidade. Explicações Pessoais:
Não havendo inscritos o senhor presidente em exercício agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a sessão, da qual lavrei esta ATA que, lida e não havendo retificação, será devidamente
aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, assessor
administrativo, a digitei e a subscrevi.
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