CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 05 dias do
mês de maio 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,
sob a presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a presença do
PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: AYRTON CAPASSI, DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ
DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO RODRIGUES e WALTER
XAVIER DA CRUZ. Não se fez presente o vereador ADEMILTO LIDUÍNO. Havendo quórum o senhor
presidente declarou aberta a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita
pelo vereador Douglas José de Sales. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do
Dia: Informativos de recursos do Ministério da Saúde nºs 5149, 8355 e 8356/2014. PALAVRA LIVRE:
Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES, cumprimentou os presentes, parabenizou o
prefeito e os vereadores por uma importante conquista referindo-se ao caminhão-pipa. Comentou assuntos
sobre a recomendação do Ministério Público, quanto a regulamentação da cobrança de hora máquina.
Encerrando parabenizou o Esporte Clube Florestópolis por mais uma vitória, e ainda, comentou assuntos
sobre um fato que o entristeceu, onde um representante da cidade enviou um ofício ao comandante do
destacamento local, o qual o indagou se o prefeito está tomando providências, pois se o time chegar a
final não poderá jogar em casa, disse que o comandante teria que checar o local e dialogar com o prefeito
sobre tal. Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, desejou
felicidades ao aniversariante vereador Douglas José de Sales. Usou a palavra o vereador ELSON
SOARES, enalteceu o prefeito municipal pela conquista do caminhão-pipa e parabenizou o vereador
Douglas José de Sales pelo seu aniversário. Fez uso da palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES,
cumprimentou os presentes, comentou sobre os projetos referentes a questão dos bancos e mais uma vez
deixou livre para sugestões de aprimoramento das proposições. Finalizando manifestou congratulações ao
vereador Douglas José de Sales pelo seu aniversário. Ordem do Dia: Destacado para única discussão e
votação o requerimento nº 02/2014, sem debates a matéria é aprovada por unanimidade. Projetos da
Pauta: 2ª discussão e votação do projeto de Lei Complementar nº 01/2014 e dos projetos de Lei nºs
08, 09 e 10/2014, sem debates os projetos são aprovados por unanimidade. Para pauta da Ordem do Dia
da próxima Sessão, ficam os projetos de Lei em tramitação e inclusos os projetos de Lei nºs 12, 14, 15,
16, 17, 18 e 19/2014. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador JOSÉ ANTONIO MORAES, convidou
os nobres vereadores a participarem da 1ª Reunião Ordinária 2014 da AVEMPAR, a realizar-se no dia 10
do corrente mês e ano, na cidade de Prado Ferreira. Não havendo mais inscritos o senhor presidente fez
explanações sobre os assuntos deliberados na presente e justificou a ausência do vereador ADEMILTO
LIDUÍNO. Nada mais a se tratar 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 Legislativo, a digitei e a
subscrevi.
________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário

130

