CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATA da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 13 dias do
mês de outubro 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 os trabalhos de Sessão foram presididos pelo vice-presidente
vereador DOUGLAS JOSÉ DE SALES. Na ocasião, constatou-se a presença do PRESIDENTE em
exercício e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, DENEVAL
BONI, ELSON SOARES e JOSÉ ANTONIO MORAES. Não se fizeram presentes os vereadores
MARCELO RODRIGUES, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA e WALTER XAVIER DA CRUZ.
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
fez a leitura do Expediente do Dia: Prefeitura Municipal de Florestópolis encaminha o seguinte: Ofício
nº 276/2014, em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 43/2014 – Súmula: Autoriza o Poder
Executivo Municipal realizar doação de bem imóvel; e o Ofício nº 283/2014, em anexo exposição de
motivos e o projeto de Lei nº 44/2014 – Súmula: Altera os Artigos 5º e 17º, da Lei Municipal nº
1.110/2009 e dá outras providências. PALAVRA LIVRE: Ninguém fazendo uso em seguida foi passado
para a Ordem do Dia: Projetos da Pauta: 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 42/2014, sem
debates o projeto é aprovado por unanimidade. Na sequência o senhor presidente em exercício informou
a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo o projeto de Lei nº 42/2014. Explicações
Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente em exercício antes do encerramento parabenizou o
prefeito e demais organizadores do campeonato municipal, parabenizou as equipes finalistas pelo ótimo
jogo, onde se sagrou campeã a equipe da fazenda Porta do Céu. Enalteceu o vereador José Antonio
Moraes, por mais uma reunião realizada da AVEMPAR, bem como, pelo excelente trabalho
desenvolvido diante da Associação. Não tendo mais nada 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
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MARIANO,____________, Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi.

________________________
Silvio Jorge de Oliveira
Presidente

_______________________
José Antonio Moraes
1º Secretário
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