CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 15 dias do
mês de setembro 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: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI,
DENEVAL BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES,
MARCELO RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Havendo quórum o senhor presidente
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 fez a leitura do Expediente do Dia: Câmara
Municipal de Florestópolis – Projeto de Resolução nº 01/2014 – Súmula: Autoriza-se o reembolso de
despesas com ligações realizadas por meio de aparelhos telefônicos celulares e da outras providências.
Ofícios do Poder Executivo: Ofício nº 246/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº
39/2014 – Súmula: Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Florestópolis e
dá outras providências; Ofício nº 247/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº
40/2014 – Súmula: Altera o inciso III do artigo 7º da Lei 1.267/2012, e dá outras providências; e o
Ofício nº 253/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 41/2014 – Súmula: Cria 01
(um) cargo de Assistente Social e 05 (cinco) cargos de Motorista, de provimento efetivo, no âmbito da
administração direta do município de Florestópolis, após leitura as proposições foram encaminhadas as
devidas Comissões Permanentes para análise e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso
da palavra o vereador ADEMILTO LIDUÍNO, cumprimentou os presentes, parabenizou o prefeito pela
conquista de 02 (duas) vans e 01 (uma) ambulância, destacou várias obras realizadas em nossa cidade, e
parabenizou a atual administração e os vereadores pelo ótimo trabalho realizado. Encerrando comentou
assuntos sobre o seminário realizado pelo Instituto Tiradentes, do qual participou juntamente com os
vereadores Douglas José de Sales e José Antonio Moraes. Usou a palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ
DE SALES, cumprimentou os presentes, enalteceu o prefeito pelo ótimo trabalho que vem
desenvolvendo em nosso município, disse que isso é fruto da união entre Executivo e Legislativo.
Conforme mencionado pelo vereador Ademilto Liduíno sobre o seminário que participaram, destacou
que foi o melhor curso que participou nesse mandato. Quanto às vans e a ambulância disse que o
prefeito está de parabéns, mas não podemos deixar de agradecer a Usina Alto Alegre pela doação da
ambulância. Fazendo uso da palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, sugeriu
ao senhor presidente que estude as possibilidades de adquirir um veículo para uso dos vereadores em
suas atividades Legislativas. Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação do projeto de
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Lei Complementar nº 03/2014 e dos projetos de Leis nºs 35, 37 e 38/2014, sem debates os projetos
são aprovados por unanimidade. Na sequência o senhor presidente informou a pauta da Ordem do Dia
para a próxima Sessão, sendo os projetos de Leis em tramitação e inclusos o projeto de Resolução nº
01/2014 e os projetos de Leis nºs 39, 40 e 41/2014. Explicações Pessoais: Inscrito o vereador JOSÉ
ANTONIO MORAES, após cumprimentar os presentes, explanou assuntos referente ao seminário
realizado na cidade de Florianópolis pelo Instituto Tiradentes, onde participou juntamente com os Edis
Ademilto Liduíno e Douglas José de Sales. Não havendo inscritos o senhor presidente fez explanações
sobre os diversos assuntos deliberados na pauta da presente, não tendo mais o que 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.

________________________
Douglas José de Sales
Presidente em exercício

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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