CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 07ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 07 dias do
mês de abril do ano de 2014, às 20:00 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 1º secretário, os trabalhos de Sessão foram presididos pelo vicepresidente vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, e assumiu a primeira secretaria o 2º secretário
vereador AYRTON CAPASSI, e ainda, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: ADEMILTO
LIDUÍNO, DENEVAL BONI, ELSON SOARES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Não se fizeram
presentes os vereadores JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES e SILVIO JORGE DE
OLIVEIRA. Havendo quórum o senhor presidente em exercício declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os
trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita pelo vereador Ayrton Capassi. Em seguida o primeiro
secretário em exercício fez a leitura do Expediente do Dia: Prefeitura Municipal de Florestópolis –
Ofício nº 82/2014, solicitando as dependências desta Casa de Leis, bem como convidando os Edis para
participarem da Audiência Pública da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Câmara
Municipal de Florestópolis - Comissão de Finanças e Orçamento – Ofício nº 02/2014, em anexo
exposição de motivos e projeto de Decreto Legislativo nº 01/2014 – Súmula: Rejeita as contas do
Executivo Municipal de Florestópolis, relativas ao exercício financeiro de 2008, nos termos do Acórdão
de Parecer Prévio nº 406/2013 – Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, após cumprimentar os presentes,
parabenizou o prefeito e a equipe do setor de obras, pela operação tapa-buracos realizada na Rua Pedro
Moraes. Finalizando sugeriu estudos no sentido de ver as possibilidades de reativar o matadouro de nosso
município, e requisitou o apoio dos Nobres Edis para tal. Ordem do Dia: Projeto da Pauta: 3ª e última
discussão e votação do projeto de Lei nº 06/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade e
despachado ao Executivo para sanção. Em seguida o presidente em exercício informou a Pauta da Ordem
do Dia para a próxima Sessão, sendo destinada exclusivamente para única discussão e votação do projeto
de Decreto Legislativo nº 01/2014, obedecendo assim os termos do Artigo 187 do Regimento Interno
desta Casa de Leis. Explicações Pessoais: Não havendo Inscritos o senhor presidente em exercício
comentou assuntos sobre a abertura da expo Londrina, bem como, a inauguração da passarela de acesso
ao Park Nei Braga, evento que contou com a presença do Governador, Deputados, Prefeitos e Vereadores
da região. Prosseguindo informou que o prefeito e os vereadores José Antonio Moraes e Marcelo
Rodrigues, estão em Curitiba em busca da liberação de um recurso para pavimentação asfáltica, e ainda,
justificou a ausência do presidente da Casa, por estar acompanhando sua filha em consulta médica.
Quanto à questão do matadouro levantada pelo vereador Deneval Boni, disse que realmente tem que ser
analisada com atenção e havendo as possibilidades de reativa-lo obedecendo as normas legais, com
certeza terá o seu apoio. Nada mais a se tratar gradeceu 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 Legislativo, a
digitei e a subscrevi.
________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário

126

